New music, the easy way.

Stage: All-round Webdeveloper
22tracks is op zoek naar stagiair all-round Webdeveloper, met kennis van front- tot back-end. Jij bent
iemand die gebruikersgericht denkt en een enorme voorliefde voor muziek hebt. Wij zoeken een
teamspeler die zelfstandig te werk kan gaan, met de drang om zichzelf verder te ontwikkelen, iemand
die wil groeien en leren binnen ons bedrijf. Het online werk dat je oplevert wordt door veel mensen
bekeken en beluisterd. We verwachten daarom een precieze instelling met oog voor netheid in je
werk.
Wat verwachten we van jou?
Je hebt aantoonbare ervaring (lees: portfolio) en je bent op zoek naar een stageplaats waar je kunt
groeien en jezelf kunt blijven ontwikkelen. De volgende competenties vinden wij belangrijk:
• Ervaring met PHP, XHTML, CSS, Javascript, MySQL, Server-configuratie.
• Ervaring met Photoshop en/of interactie-ontwerp.
• Je hebt een HBO denk- en werkniveau.
• Zelfstandig, accuraat en kritisch.
• Oplossingsgerichte en leergierige werkhouding.
• Nederlands / Engels vloeiend in woord en geschrift.
Wat kunnen we jou bieden?
Je gaat aan de slag bij één van de mooiste en meest muzikale internet startups van het land. Een
zelfstandige en eigenwijze organisatie die ook nog eens een flink bereik en bewezen strategie heeft.
Je bent betrokken bij het fundament van de organisatie en beschikt hiermee tot goede
doorgroeimogelijkheden. Wat wij je verder bieden:
• Afwisselende en uitdagende stage op nationaal en internationaal niveau.
• Vergroten van eigen kennis door samenwerking met gedreven collega-vakmensen.
• Gezellige en sfeervolle werkomgeving.
• Mooie werkplek in hartje Amsterdam.
• Veel muziek en regelmatig feest.
Over ons
22tracks is een online en mobile jukebox waar experts (DJ's en/of journalisten) in 22 uiteenlopende
genres wekelijks de beste nieuwe tracks selecteren en voorschotelen. Dagelijks luisteren vele
duizenden bezoekers naar de beste nieuwe muziek die de experts geselecteerd hebben, via de
website en/of de iPhone app. 22tracks heeft al meerdere prijzen gewonnen waaronder; The Next Web
'10 (best B2C & overall public winner) en de Company Award tijdens Eurosonic / Noorderslag 2011.
Voor meer informatie: http://blog.22tracks.com/about
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