Junior full-stack developer (Dutch below)
Are you a junior full-stack developer with good knowledge of Typescript, Anglar and NodeJS?
Do you want responsibility within the team, short lines within the company and do you like
an informal and entrepreneurial atmosphere? In addition to developing, do you also want to
think about and work on improving the platform and preparing it for use on a large scale?
Then we are looking for you!
About StoryTemple
StoryTemple is a fast-growing tech start-up based in Amsterdam, developing an interactive
storytelling platform to harness the full potential of presentations. We have a clear mission
with StoryTemple. We want to enable everyone to convey their message to the public as
well as possible without much time and effort.
StoryTemple supports presenters in optimally involving the audience in their presentation.
We give the presenter the perfect interactive stage so that the audience becomes a
participant instead of a spectator of the presentation. With StoryTemple you grab the
attention of the audience by creating an impressive and interactive experience. Our mission
is already supported by Capgemini as a business partner, Hypsos as a live communication
partner and already works with leading brands like Sanofi and Friesland Campina.
StoryTemple is used to create impressive and interactive presentations, communication and
training for business, retail, events, education, healthcare and more.
A day at StoryTemple
A day at StoryTemple is never the same. After the daily stand-up you get to work. Some days
are quiet, you work on your user stories, help colleagues and occasionally answer a question
from the scrum master or one of the product owners. Other days you have meetings to
discuss and devise new features, or a customer assignment comes in and the sprint has to be
changed a bit. You get a lot of responsibility and ownership over your parts. We trust in your
judgment and expertise and listen to your opinion. You also get the space to think about the
future of the platform.
StoryTemple is an informal company with a small development team. The lines are short and
we work closely together. At the moment, during Covid-19, everyone works from home and
stays in close contact via video calls, emails and WhatsApp. When we are able too, we will
also work from our office in IJburg (Amsterdam) again. There, we alternate our hard work
with cozy lunches, ping-pong sessions and the occasional drink.
What you bring us
• 2 to 3 years of experience with Javascript, Angular, Node.JS, and Typescript
• Experience with microservices
• Experience with scrum and agile working
• Experience with Docker
• You are creative and goal-oriented
• You have a drive to keep your knowledge up-to-date
• You enjoy working with colleagues from different disciplines
• You want to share your knowledge with colleagues and interns
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You are proactive and able to perform tasks independently
You have ambition and entrepreneurial spirit
You have an affinity with interactive media and innovation
A flexible attitude

What we offer you
A unique position of Full-Stack Developer with the best of both worlds with our partners
Capgemini & Hypsos as renowned companies and StoryTemple as a fast-growing tech startup serving the world's leading brands, where you can learn a lot and have growth
opportunities. We provide an ambitious work atmosphere, Friday afternoon drinks at our
bustling office in Amsterdam (when we are able again ;)), a fee in line with the market and
the best colleagues.
If this position appeals to you and you are ready to take StoryTemple to the next level, you
can send your CV and motivation to:
StoryTemple B.V.
Attn. Anniek Heslenfeld
Krijn Taconsikade 338
1087 HW Amsterdam
anniek@storytemple.com
0655485862

Junior full-stack developer
Ben jij een junior full-stack developer met goede kennis van Typescript, Angular en NodeJS?
Wil je verantwoordelijkheid binnen het team, korte lijnen binnen het bedrijf en houd je van
een informele sfeer? En wil je niet alleen ontwikkelen, maar ook meedenken over en
meewerken aan de verbetering van het platform en de voorbereiding voor een grote
hoeveelheid gebruikers? Dan is de rol van front-end developer bij StoryTemple wat voor jou!
Over StoryTemple
StoryTemple is een snelgroeiende tech start-up gevestigd in Amsterdam en ontwikkelt een
interactief storytelling platform om het volledige potentieel van presentaties te benutten.
We hebben een duidelijke missie met StoryTemple. We willen iedereen in staat stellen om
zonder veel tijd en moeite zijn boodschap zo goed mogelijk over te brengen aan het publiek.
StoryTemple ondersteunt presentatoren met het optimaal betrekken van het publiek bij hun
presentatie. We geven de presentator het perfecte interactieve podium zodat het publiek
deelnemer in plaats van toeschouwer van de presentatie wordt. Met StoryTemple trek je de
aandacht van het publiek door een indrukwekkende en interactieve ervaring te creëren.
Onze missie wordt reeds ondersteund door Capgemini als business partner Huawei als
technische partner en Hypsos als live communication partner.
StoryTemple wordt toegepast om indrukwekkende en interactieve presentaties,
communicatie en training te creëren voor in business, retail, evenementen, onderwijs,
zorginstellingen en meer.
Een dag bij StoryTemple
Een dag bij StoryTemple is nooit hetzelfde. Na de daily stand-up ga je aan de slag. Sommige
dagen zijn rustig, je werkt aan je user story’s, helpt collega’s en beantwoord af en toe een
vraag van de scrummaster of een van de product owners. Andere dagen heb je meetings om
nieuwe features te bespreken en ontwerpen, of komt er een klantopdracht binnen en moet
de sprint iets worden omgegooid. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ownership over
jouw onderdelen. We vertrouwen in jouw oordeel en expertise en luisteren naar je mening.
Ook krijg je de ruimte mee te denken over de toekomst van het platform.
StoryTemple is een informeel bedrijf met een klein development team. De lijntjes zijn kort
en we werken nauw met elkaar samen. Op het moment werken we, gezien Covid-19, vanuit
huis. Wel blijven we regelmatig met elkaar in contact door middel van video calls, email en
WhatsApp. Zodra mogelijk werken we weer op ons kantoor in IJburg. Daar wisselen we het
harde werken af met gezellige lunches, ping-pong sessies en af en toe een borrel.
Wat jij ons brengt
• 2 á 3 jaar ervaring met Javascript, Angular, Node.JS, and Typescript
• Ervaring met microservices
• Ervaring met scrum en agile werken
• Ervaring met Docker
• Je bent creatief en doelgericht
• Je hebt een drive om je kennis up-to-date te houden
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Je werkt graag samen met collega's uit verschillende disciplines
Je deelt je kennis graag met collega’s en stagiairs
Je bent proactief en in staat om zelfstandig taken uit te voeren
Je hebt ambitie en ondernemersgeest
Je hebt affiniteit met interactieve media en innovatie
Een flexibele houding

Wat we jouw bieden
Een unieke positie van Full-Stack Developer met het beste van twee werelden met onze
partners Capgemini, Huawei en Hypsos als gerenommeerde bedrijven en StoryTemple als
snelgroeiende tech start-up die 's werelds toonaangevende merken bedient, waar je veel
kunt leren en doorgroeimogelijkheden hebt.
Wij zorgen voor een ambitieuze werksfeer, vrijdagmiddagborrels op ons bruisende kantoor
in Amsterdam, een marktconforme vergoeding en de allerleukste collega's.
Spreekt deze functie je aan en ben je klaar om StoryTemple naar een hoger niveau te tillen,
dan kun je je CV en motivatie sturen naar:
StoryTemple B.V.
T.a.v. Anniek Heslenfeld
Krijn Taconsikade 338
1087 HW Amsterdam
anniek@storytemple.com
0655485862

