
MKBid internet diensten ontwikkelt, optimaliseert en beheert websites en web-applicaties voor voornamelijk het midden- en 
kleinbedrijf. MKBid is tevens gespecialiseerd in online marketing en het online positioneren van producten en diensten, aangevuld 
met professionele copywriting en functioneel design.

Om ons team te komen versterken zijn we op zoek naar een gemotiveerde:

Stagiair Webdeveloper Javascript, NodeJS, NoSQL

Wat houdt de meewerkstage in?
Tijdens je meewerkstage bij MKBid ga jij je voornamelijk bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe gebruiksvriendelijke 
web-applicaties zoals een nieuw vacature systeem ten behoeve van onze opdrachtgever Baanmakelaar Werving en Selectie, een 
bedrijf gespecialiseerd in het werven van kandidaten voor vacatures op MBO niveau 1 t/m 4 in bouw en technische branches. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde vacaturesites zoals o.a.: SchilderVacature.nl en TimmermanVacature.nl 
Daarnaast zal je ook worden ingezet bij het onderhouden, uitbreiden en optimaliseren van bestaande applicaties. 

Je werkt nauw samen met een jong team van ervaren developers, interaction designers en visual designers. Je krijgt ruimte om te 
werken aan je persoonlijke competenties en leert veel over het meedenken met de eindgebruiker.

Jij bent bekend met...
Als stagiair webdeveloper Javascript, NodeJS, NoSQL weet je goed je weg te vinden in:

• Javasript
• HTML5 en CSS3
• NodeJS 
• NoSQL
• JSON 
• Meteor.JS is een pré
• Kennis van PHP is een pré
• Kennis van MySQL is een pré

Wat verwachten wij van jou?
Jij bent een enthousiaste resultaatgerichte webdeveloper met kennis van Javascript, JSON en jQuery. Je vertaalt ideeën naar 
een werkend product. Je durft verantwoordelijkheid te nemen voor je werk. Je kijkt verder dan de scherm en denkt mee over de 
ontwikkeling van een product in de volle breedte.

• HBO werk- en denkniveau
• Bij voorkeur een opleiding in Informatica, Digitale communicatie, Multimedia design of vergelijkbaar
• Beschikbaarheid van 4 of 5 dagen in de week
• Een stageplaats voor een periode van minimaal 4 maanden, bij voorkeur langer.



Wat kan jij van ons verwachten?

Interesse?
Heb je interesse in deze stageplek? Stuur dan je cv en motivatie naar yordy@mkbid.nl t.a.v. Yordy van Ekris

• Wij bieden je een leerzame en afwisselende stageplek in een informele omgeving binnen een klein en jong team
• Je zult meedraaien met de dagelijkste praktijk en veel ervaring opdoen op het gebied van webdevelopment
• Je doet kennis op van SCRUM, Continuous Integration, Test Driven Development (& BDD) en GIT (incl. workflow)

Locatie
MKBid is gevestigd te Utrecht op de Tennesseedreef 13R (Bedrijventerrein Nieuw Overvecht).

MKBid internet diensten
Tennesseedreef 13R
3565 CK Utrecht


