
Pluriform Mobile Developer 

Als Mobile Developer bij Pluriform Software zorg je met jou kennis en ervaring voor verdere 
doorontwikkeling van de Pluriform App. Met jouw hands-on mentaliteit, eigenwijsheid, creativiteit en 
technisch inzicht ben je in staat herbruikbare software te schrijven die naadloos aansluit op de 
Pluriform ‘back-end’. 

Wat ga je doen? 
Samen met collega’s zorg jij er voor dat de Pluriform App uitgebreid wordt met een native user 
interface en ondersteuning voor offline werken. Deze generieke Pluriform App stelt eindgebruikers in 
diverse branches in staat branche specifieke werkzaamheden te vervullen, denk hierbij aan: 
werkorders raadplegen op de bouwplaats, routeinformatie voor zorgmedewerkers, tijdschrijven op 
projecten in derdewereld landen.  

Deze functies worden aangestuurd vanuit één generiek framework. Je bent betrokken bij alle 
aspecten van ontwikkeling. Voor de back-end gebruik je het ontwikkelplatform van Pluriform, voor 
aansturing van de app wordt C# en Xamarin ingezet om zowel iOS en Android te ondersteunen.  

Geen dag hetzelfde 
Zelfstandig werk je aan User stories en je bent vrij in de oplossingen die je in gaat zetten. Je raakt 
hierbij alle gebieden van ontwikkeling waardoor je werkzaamheden erg divers zullen zijn. Je krijgt 
ruimte voor eigen initiatieven en creativiteit en we verlangen van je dat je eigen ideeën aanbrengt en 
out of the box denkt. De ene dag werk je in de code, testen, applicatie logica maken, gui bouwen, 
debuggen etc. De andere dag houd je feedback sessies met branchepartners over de huidige 
oplossing om de voortgang te bespreken.   

Wekelijks bespreek je met je team van ervaren gedisciplineerde ontwikkelaars in een informele 
setting de onderhanden werkzaamheden en de planning.  

Aan de slag! 
Je start met een gedegen modelleer training via onze Pluriform Academy. Na een intensieve 
kennismaking met Pluriform Studio ontwikkel je je verder als Mobile App Developer door training on 
the job waarbij je begeleid wordt door een senior collega. Als Pluriform Mobile Developer werk je met 
verschillende technologieën, jouw uitdaging is om de behoefte van gebruikers uit verschillende 
branches om te zetten naar generieke en herbruikbare componenten. Daarnaast werk je ook mee 
aan andere frameworks en toepassingen binnen Pluriform Studio. Samen met het ontwikkel team 
lever je een bijdrage aan het voortdurend verbeteren en opleveren van waardevolle software. Er 
heerst een informele en doelgerichte sfeer en er is veel respect voor elkaars specifieke kwaliteiten. 

Wat bied jij? 
Je bent Junior of Medior Developer en zoekt een uitdagende functie in een innovatieve en groeiende 
organisatie. Je kunt je vinden in de volgende voorwaarden: 

 Je beschikt over een relevante afgeronde HBO of WO opleiding; 

 Je kan concepten vertalen naar functionele software architectuur; 

 Je hebt een hoog abstractievermogen en bent goed in wiskunde; 

 Je bent bekend met de Agile ontwikkelmethodiek (Scrum); 

 Je hebt een ijzersterk analytisch vermogen; 

 Je bent innovatief, flexibel en collegiaal; 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal zowel in woord als schrift; 

 Je bent enthousiast en geïnteresseerd in mobiele toepassingen in o.a. de zorg- en 
bouwsector; 

 Je bent geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkeltechnieken en houdt je kennis up to date; 

 Ervaring met security technieken is een pré; 

 Kennis van de volgende technieken is een pré: C# / XAML, Xamarin, iOS, Android. 

  



Wat bieden wij? 
Pluriform Software is een no-nonsense organisatie met korte lijnen. In een informele, ‘Brabantse’ 
werksfeer gaan wij samen voor resultaat. Als jij ons team komt versterken dan geven we je daar 
natuurlijk graag wat voor terug. Niet alleen een leuke uitdagende baan in een dynamische 
werkomgeving met enthousiaste collega’s, maar ook goede arbeidsvoorwaarden: 

 Een aantrekkelijk salaris afgestemd op je rol, ervaring en prestaties; 

 Aantrekkelijke tantième; 

 29 vakantiedagen per jaar; 

 Een fijne werkplek op ons mooie kantoor in Uden; 

 Prettige informele werksfeer; 

 Ruimte voor zelfstandigheid en ambitie; 

 Professionele en persoonlijke groei: opleidingen en trainingen via Pluriform Academy, 
waarmee je kunt doorgroeien naar een Senior Developer; 

 6 wekelijkse “Huddle” met alle collega’s (bespreken en presenteren van resultaten, vieren van 
gelegenheden etc.); 

 Jaarlijks bedrijfsuitje 

Pluriform, jouw place to be? 
Ons ontwikkelteam zoekt een fanatieke collega. Ben je creatief, heb jij passie voor het vak en werk je 

graag met de nieuwste technieken? Solliciteer dan bij ons en motiveer waarom jij de juiste kandidaat 

bent voor deze job. 

 


