
 

Wil je een belangrijke rol gaan spelen in ons ontwikkelteam, een kleine groep jonge en 
getalenteerde developers? Werk je graag in teamverband aan innovatieve en gebruiksvriendelijke 
producten?  

We hebben een vacature voor een Android-developer 

Yaacomm is een app-ontwikkelbureau in Leiden met hart voor klanten en medewerkers. Dagelijks 
maken tienduizenden medewerkers van organisaties door heel Nederland gebruik van onze apps. 
Apps waarmee bedrijven en branches makkelijk met medewerkers kunnen communiceren over 
arbeidsvoorwaarden, en tools om werknemers te helpen in hun functioneren. Op onze website krijg 
je een indruk van een aantal van onze projecten. Zoals je ziet werken wij voor grote klanten in vele 
verschillende branches. 

Wij zijn op zoek naar een Android-ontwikkelaar die samen met de andere ontwikkelaars werkt aan 
native apps die het verschil maken voor organisaties en branches. Je werkt aan onze bestaande 
producten of aan nieuwe uitdagende projecten.  
 
Wat is je rol bij Yaacomm? 
- Je ontwerpt, test en implementeert Android-apps van hoge kwaliteit met Kotlin 
- Je bent verantwoordelijk voor het identificeren van functionele en technische risico’s 
- Je helpt mee om de behoefte van de klant te vertalen naar technische oplossingen 
- Je werkt nauw samen met de (Android-, web- en iOS-)developers binnen het team 
- Je bent nieuwsgierig en wilt je graag blijven ontwikkelen 

Wie ben jij? 
- Je bent een teamplayer die ook zelfstandig aan complexere projecten kan werken 
- Je kunt werken met Android SDK 
- Het liefst heb je ook ervaring met multi-module projecten 
- Ervaring met GraphQL en Firebase is een pre 
- Je werkt minimaal op mbo+/hbo-niveau 
- Communiceren in het Engels is geen probleem voor jou  

Je werkervaring is belangrijk, maar net zo belangrijk voor ons is je technische potentie, jouw zin om 
goed werk af te leveren en je bijdrage aan ons team. 

Wat bieden we? 
- Een plek waarin je een leidende rol als Android developer krijgt, of je daarin gaat ontwikkelen 
- Een marktconform salaris 
- Reiskostenvergoeding 
- Een vaste functie 
- Een informele en open werksfeer 
- We werken nu voornamelijk vanuit huis, maar ons mooie moderne kantoor naast station Leiden CS 
wacht op je. Liever (deels) remote werken? Ook prima!  
- Vanzelfsprekend regelen we alle apparatuur voor je om mooie apps te kunnen maken 

“Een fijn bedrijf om mee te werken”, “Jullie maken mooie apps”, “Je kan zien dat jullie geven om 
jullie mensen”. Quotes van klanten die ons trots maken op onze producten en ons team van 
developers.  

Interesse? 
Als het werk en jouw rol bij Yaacomm je aanspreken, laat het ons weten. We vertellen er graag meer 
over, en we plannen een afspraak in.  

Bel of mail hiervoor met Shaun O’Riordan of Jeannette Mast, eigenaren van Yaacomm. 
Shaun: shaun@yaacomm.com, 06 385 464 85 
Jeannette: jeannette@yaacomm.com, 06 1820 3102
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