
Fancee Nederland is gespecialiseerd in het 
bouwen van communities voor midden klein- 
en grootbedrijven in de corporaties, retail, 
evenementen en overige branches waarbij apps 
en dataverzameling meerwaarde bieden voor hun 
klanten of medewerkers.

We werken aan digitale oplossingen die een 
belangrijke bijdrage leveren voor de klant en 
eindgebruiker. Door het bundelen van kennis en 
disciplines komen we vaak tot innovatieve ideeën. 
We werken met de nieuwste technieken
Wij bieden 4 modulaire softwareoplossingen 
bestaande uit: Analytics, Engagement, Loyalty 
en Datawarehousing. Wij bieden klanten een 
totaalpakket die zorgdraagt voor aansluiting met 
zijn of haar klanten of hun medewerkers.
De apps die wij bouwen, of het nu een customized 
app is, of een eigen marketplace bestaan uit 
meerdere features. 

Denk hierbij aan advertising, gamification en een 
wallet waar de loyaliteit van de gebruiker beloond 
wordt. 

Fancee Nederland is een energiek bedrijf 
met professionals die dit jaar druk bezig is 
een topteam samen te stellen in o.a. IT. Ons 
hoofdkantoor is Rotterdam en de IT-afdeling 
bevind zich in Doetinchem.

Voor de locatie Rotterdam zijn wij op zoek naar 
een gedreven: 

SENIOR REACT NATIVE 

PROGRAMMEUR 

De Senior React Native heeft focus op het verder 
uit ontwikkelen van zowel nieuwe ideeën en 
het verder specialiseren en uitwerken van onze 
pakketten. 

In deze functie is eigen inbreng en creativiteit een 
pré en kan je groeien zoals je dat zelf ziet.

Als ervaren Senior React Native Developer heb 
je al veel gezien en gemaakt. Samen met je 
collega’s en het team van de klanten realiseer je 
de te behalen doelstellingen, die de business van 

FANCEE IS MEER DAN 
ALLEEN TICKETING. 

We verbinden mensen door technologie. Wij willen 
communities bouwen waar gebruikers en klanten 
elkaar vinden door inspiratie, fun en beloning 
en waar content wordt omgezet in waardevolle 
data. Naast ons eigen label ‘I am Fancee’ waar 
we ons vooral richten op de entertainment 
branche, kunnen we ook merken en organisaties 
uit andere branches van dienst zijn. We zijn een 
snelgroeiende organisatie zowel nationaal, als 
internationaal.



corporates, retailers events en overige branches 
beter maakt. Je bedenkt samen met het team de 
beste manier tot het uitwerken en verbeteringen 
van apps en matching tools. 
• Je levert inhoudelijk én strategisch een 
 bijdrage aan diverse platformen. 
• Je bent van design tot implementatie 
 betrokken bij alle aspecten van een project. 
• Je werkt samen met een kleinschalig team 
 bestaande uit Developers Back- end, UX-
 designers, Marketeers en Directie, 
Hoewel ieder zo zijn of haar eigen kennis en 
achtergrond heeft, heeft iedereen één ding 
gemeen: iedereen is net zo gedreven en trots op 
zijn vak als jij. 

Kennis is de basis van alles wat je bij Fancee 
Nederland doet. Dat betekent niet alleen dat je 
groeit door in kleinschalige teams aan uitdagende 
projecten te werken, of dat je jouw persoonlijke 
groeipad volledig zelf kunt vormgeven. Er zijn 
daarnaast namelijk ook nog allerlei initiatieven 
waaraan je kunt deelnemen óf ideeën die je zelf 
zou kunnen inbrengen.

Wat je meebrengt als React Native Developer

• Je hebt 2+ jaar specialistische ervaring in React 
 Native
• Je hebt ruime ervaring met iOS en Android én 
 de ontwikkeling van mobiele applicaties
• Je realiseert tools die de business van de 
 klant beter, en het leven van de eindgebruiker
 makkelijker maken
• Ervaring binnen het werken met een 
 professioneel team
• HBO denk- en werkniveau
• Minimaal 2+ jaar ervaring met React Native
• Ervaring met het publishen van apps
• Gedreven in kwaliteit, haalt het beste in 

andere naar boven en bent bereid juniors te 
ondersteunen in hun groei
• Kennis van het mobiele ecosysteem van 
 Android en IOS
• Sterke communicatieve vaardigheden
• Beheersing van de Nederlandse taal

Toevoegende expertises 
• Bekend met werkmethodieken als Scrum, RUP, 
 Kanban, DevOps etc.
• Ervaring met C#, Javascript/Typescript, Dart/
 Flutter is een pre
• Beheersing van de Engelse taal.

Enthousiast?
Kom eens langs! De beste manier om een goede 
indruk van elkaar te krijgen is door persoonlijk 
kennis te maken.  Onder het genot van een drankje 
ontdekken we of het klikt. Je weet wel, eerste 
indrukken enzo.

Zijn we een match?
Heb jij een goed gevoel na onze eerste 
kennismaking en hebben wij dat ook? Dan plannen 
we graag een vervolg waarbij we dieper op de 
inhoud ingaan.

Ontmoet collega’s
Collega’s vormen een belangrijk onderdeel van 
werkplezier. Daarom maak je alvast kennis met 
directe collega’s of mensen uit je toekomstige 
team. Zo kun je ervaren of je op de juiste plek 
terecht komt.

Zijn we allemaal nog steeds enthousiast? 
Gefeliciteerd, dan doen wij jou een goed voorstel 
en bespreken we samen nog wat praktische 
details om te zorgen dat je officieel onderdeel 
wordt van Fancee Nederland.



Dit krijg jij van ons
Jij geeft ons je tijd, je toewijding en je talent. En 
daar zijn we erg dankbaar voor. Maar wat krijg jij in 
ruil? Dit is wat je kan verwachten.
• Gave klanten; We werken samen met grote 
 klanten aan langdurige projecten in 
 verschillende branches
• Uitdagende projecten; We werken aan digitale 
 oplossingen die een belangrijke bijdrage 
 leveren voor de klant en eindgebruiker. Door 
 het bundelen van kennis en disciplines komen 
 we vaak tot innovatieve ideeën. We werken 
 met de nieuwste technieken (denk aan .NET, 
 PHP, React, React Native, OutSystems), starten 
 klein en denken groots.
• Fijne collega’s; Software developers, UX 
 designers, content specialisten, marketing 
 strategen, maar bovenal, fijne mensen. Al 
 zeggen we het zelf. We werken in kleine, vaste 
 teams en kijken samen waar jij je het beste 
 thuis voelt.
• Open sfeer; Wij zijn denkers en doeners met 
 een ‘no nonsens’ mentaliteit. Korte lijnen en 
 eigen ondernemerschap daar houden we van. 
 We helpen elkaar waar nodig en zorgen samen 
 voor een fijne, open sfeer waarin iedereen zich 
 thuis voelt.
• Ruimte voor jouw ambities; Je krijgt bij ons de 
 kans om te doen waar je goed in bent en 
 ruimte om daar verder in te groeien. We denken 
 graag in mogelijkheden en die zijn binnen 
 Fancee Nederland altijd ergens te vinden!
• Inspirerende omgeving; Open state of mind 
 werkplek, open cultuur, drukke lunchtafel en 
 gezellige donderdagmiddagborrel. 
• Gezelligheid; Uitgebreide koelkast en een héle 
 ambitieuze feestcommissie. 

Brutosalaris 
€4000- afhankelijk van leeftijd en ervaring 

Secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Reiskostenvergoeding
• Mogelijkheid tot partnership
• Hybride werken (2/3 dagen kantoor) 
 waarvan 1x per 2 weken hoofdkantoor 
 Rotterdam 
• Thuiswerk vergoeding 
• 25 vakantiedagen
• Aanschaf laptop
• Uitdagende opdrachten en zelfstandigheid
• Leuke en behulpzame collega’s
• Leuke activiteiten 
• Opleiding en trainingen 

HEB JE INTERESSE IN DEZE 

FUNCTIE EN GA JIJ DEZE 

UITDAGING AAN?

Stuur dan je Curriculum Vitae met 
motiverende brief z.s.m. naar Cheryl Timmer 
(HR manager), careers@wearefancee.com

* Aquisitie naar aanleiding van deze vacature is 
niet gewenst.


