
 
Stage voor de IT Architect ‘Avant la Lettre’  

 
 

IT Start Ups zijn de innovatie motor van het bedrijfsleven waar echte game changers kunnen 

pionieren maar tegelijkertijd moeten kunnen presteren in een pressure cooker. Start Ups dagen je 

uit om creatief te zijn en jezelf snel te ontwikkelen.  

Ben jij een self adapt .Net developer, op zoek naar een verticale leercurve? Dan heeft SocialSensr 

een stage voor jou. 

 

SocialSensr is een Amsterdamse start up en ontwikkelt een toonaangevend Social Media 

Management Systeem (SaaS) dat nieuwe media campagnes binnen de (sub)top van het 

internationale bedrijfsleven faciliteert - bekijk de teaser website op: www.socialsensr.com. 

Wie ben jij? 

 Het is je passie om te pionieren met nieuwe technologieën en je hebt grondig 

kennisgemaakt met Html 5, CSS 3, ASP.Net. Kennis van social media API’s is een pré 

 Je bent ondernemend en leergierig. 

 Je snapt wat we bedoelen met ‘elegante en efficiënte code.’ 

 Je bent communicatief vaardig en een teamplayer. 

 Je kunt je mondeling en schriftelijk goed in het Engels uitdrukken. 

Scope stage opdracht 

Nieuwe Social Media worden uit het niets razend populair en steeds meer mensen maken 

dagelijks gebruik van een heel palet aan social media.  

Vanwege de hoge mate aan innovatie (API's, Media Syndicatie etc) vergen media management 

systemen, frameworks met slim opgebouwde abstractie lagen zodat het systeem flexibel genoeg is 

om zich aan te passen aan technologische innovaties en nieuwe media. 

Leveranciers van Social Media Management Solutions bestaan vaak niet langer dan 3 jaar. 

Sommige zijn inmiddels succesvol. Anderen lopen nu tegen de grenzen van hun framework aan 

en kunnen niet snel genoeg innoveren.  

SocialSensr ontwikkelt nu een - state of the art- framework dat geschikt is voor een Agile 

Roadmap. We zoeken studenten voor Research & Development op de innovaties van API's en de 

ontwikkelingen van platform syndicatie. Bij voorkeur heb je ook een ondernemend hart en wil je 

van dichtbij willen zien hoe nieuwe SaaS applicaties gelanceerd worden. 

http://www.socialsensr.com/


Wat wil je leren? 

Je wilt weten hoe je als developer succesvolle oplossingen creeërt voor een veeleisende, 

dynamische markt. Je denkt ondernemend en je wilt weten hoe SaaS oplossingen gelanceerd 

worden.  

Onze  .NET Architect heeft als developer en ondernemer aan de basis gestaan van een 

toonaangevend New Media bedrijf. Met ruim 20 jaar ervaring weet hij als geen ander welke basis 

competenties je nodig hebt om vernieuwend te blijven. Hij stelt hoge eisen stelt aan de 

innovativiteit en duurzaamheid van het framework en draagt zijn kennis graag over. 

Wat ga je doen? 

Als veelbelovende .Net Developer krijg je de kans om te werken met ‘state of the art’-technologie. 

Jij gaat je bezighouden met: 

 Html 5 en CSS 3 ontwikkeling 

 Uitzoeken en implementeren Social Media (REST) API’s (Facebook, LinkedIn, Twitter, 

Google+, etc…) 

 Uiteenlopend C# ontwikkelwerk aan ASP.NET MVC 4 SaaS oplossing met MS SQL Server 

2012 backend 

Je stage plek 

We werken in een mooi verzamelpand vlakbij het Amsterdamse bos. We hebben de ruimte om 

samen te werken, te brainstormen en een ruimte om je in stilte te concentreren. De cultuur is 

informeel en er wordt veel gelachen. Tegelijkertijd is er sprake van een hoog prestatieniveau 

waarvoor jij en je collega’s elk je eigen verantwoordelijkheid pakt.  

 

Meer weten? Neem contact op met: 

Babette Soffer 

Social Media & Community Manager 

tel: 0627887769 

mail: babette.soffer@socialsensr.com 

www.socialsensr.com   

www.twitter.com/socialsensr www.facebook.com/SocialSensrInc 
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