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W ij zijn
op zoek naar
een ner d op
			lat ten.
Gezocht: Skiënde of snowboardende, maar vooral
jagerbomb-liefhebbende DevOp’er of Cloud Guru.
Plaats:

Flachau, Oostenrijk

Datum:

Van 16 t/m 20 maart

Vergoeding: Reis, verblijf en bij wederzijds tevredenheid
		

een fulltime baan

Snowpinity, wat is dat?
Opinity is een snelgroeiende, maar zeer persoonlijke club met vakidioten
uit Rotterdam en sinds kort een tweede vestiging in Zwolle. We werken
alleen met ervaren (en niet al te autistische) developers en IT-infrastructuur puristen. Geldbeluste aandeelhouders en bekrompen managers
doen we niet aan. We werken voor mooie opdrachtgevers als KLM, Atos,
Rijkswaterstaat en Moneyou, maar gaan ook erg lekker op eigen projecten
en initiatieven. We zijn een platte organisatie, waar iedereen inspraak
heeft in de groei. We zijn gestopt met zinloze meetings, we eten liever een pizzaatje of sushi samen. Oh, en we gaan elk jaar samen op een
legendarisch lang weekend wintersport. Deze trip hebben we de bijnaam
Snowpinity gegeven.

Wat zoeken we dan?
We zijn met spoed op zoek naar ervaren developers en IT-infrastructuur
bazen met een eigen mening. Ze moeten lak hebben aan gewone sollicitatiegesprekken. Liever gaan ze lekker mee skiën om hun toekomstige collega’s te leren kennen.
We zijn dus niet op zoek naar passieve trekpoppen die van 9 tot 5 een
trucje komen doen en al om half 2 naar de klok staren. Ben je op zoek
naar je zoveelste baan waar je je collega’s kunt belazeren met ‘ervaring
en enthousiasme’, blijf dan vooral weg. Ben je geen oprecht persoon en
kun je niet tegen een beetje stress? Blijf dan ook weg. We zijn ook niet
op zoek naar iemand die zijn haar blondeert en alles wat ‘ie doet op
Instagram zet.
We zoeken gewoon iemand die goed is in zijn/haar werk, een beetje sociaal is, een eigen mening durft te vormen, een goed verantwoordelijkheidsgevoel heeft en plezier heeft in het werk. Wel willen we dat je je
voor deze sollicitatie in een pak hijst: een skipak. Zonder stropdas.
Moet je een ervaren wintersporter zijn? Nee, als je in ieder geval maar
niet bang bent om ganz underaus te kletteren. Voel je ‘m? Geef dan even
een belletje, dan reserveren wij een plek in de bus en een kamer voor
je.

Addertje onder de sneeuw?
Nope, geen addertjes. Wij zijn gewoon op zoek naar gezellige en goede
nieuwe collega’s en toevalligerwijs gaan we binnenkort op wintersport.
Nou, die twee combineren we dan dus ook maar gewoon.

Krijgen wat je verdient!
Voordat je met ons op wintersport gaat wil je misschien weten wat je zou
kunnen gaan krijgen als je eventueel bij Opinity komt werken. Nou, komt
dat verkooppraatje in 3, 2, 1...
Wij werken alleen met de beste mensen, dus je moet bij ons vooral heel
erg blij zijn! Regelmatig evalueren wij de arbeidsvoorwaarden van onze
medewerkers om te zorgen dat deze concurrerend zijn en blijven. Development en infrastructuur is hot en daarom ben jij dat ook. Je hebt de
jobs voor het uitkiezen en daarom ligt de macht bij jou. Dat vinden wij
prima, daarom zijn we ook heel transparant in wat je bij ons krijgt. Bij
Opinity krijg je veel verantwoordelijkheid en eigenaarschap. We groeien
en dat betekent dat je zelf ook meebouwt aan het opzetten van een team
van DevOp’ers en Cloud Guru’s. Kies je eigen collega’s!
Verder krijg je ook alles van dit slecht vormgegeven, maar toch best
belangrijke lijstje:

Bovengemiddeld salaris en een contract voor onbepaalde tijd
Auto van de zaak of OV/KM-vergoeding
Kies je voor een auto dan ontvang je een vrij besteedbaar
bedrag voor een leaseauto naar keuze, met daarbij onbeperkt
privékilometers rijden
Laptop van de zaak
Nieuwste smartphone, iOS of Android, of telefoonkostenvergoeding
als dat je voorkeur heeft
Thuiswerken en/of 32-36 uur werken mogelijk (mits de opdracht
dit toelaat)
Winstuitkering, ja echt
25 vakantiedagen per jaar (o.b.v. 40 uur p/w) en 8% vakantietoeslag
Onbeperkt opleidingen volgen via Opinity
Mogelijkheid om congressen of seminars bij te wonen
Schiphol, InShared en Rijkswaterstaat
Pensioenbijdrage en zorgverzekering (collectief) met korting
Pensioengesprek met iemand die er écht verstand van heeft
Elke maand een ICT-meeting of een fun-activiteit met je collega’s
Ieder jaar een uitnodiging om op onze kosten te gaan skiën of
snowboarden in Flachau en daarna in de Dampfkessel te après-skiën!

Kommst du nach Flachau?!
Dus, ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en denk je dat zo’n trip
naar Flachau een goede eerste stap is? Dan vindt Barry het ganz geil als
je hem even belt op +31(0)6 - 467 028 07 of een mail stuurt:
barry.haagoort@opinity.nl.

