
Functieomschrijving: (Junior/Senior) FileMaker Developer 

De organisatie 

Appsolutions is een jong bedrijf dat met een aantal ervaren FileMaker 
ontwikkelaars maatwerk applicaties maakt. De Applicaties hebben ten doel 
het bedrijfsprocessen van de opdrachtgevers zoveel mogelijk te 
automatiseren. Eenvoud in gebruik is het uitgangspunt. Daarnaast ontwikkelt 
Appsolutions eigen applicaties voor nichemarkten in het MKB. 

De werkzaamheden 

Ontwikkelen van nieuwe database applicaties. 
Analyseren wensen en vertalen naar functioneel ontwerp. 
Onderhoud en beheer van bestaande applicaties. 

Competenties 

Accuratesse Je gaat accuraat en nauwkeurig met informatie om, grote bulken 
informatie zijn bij jou dan ook in goede handen! Je behandelt data heel 
precies en weet heel goed dat een klein detail een groot verschil kan maken. 
De puntjes op de i zetten is voor jou dan ook een standaard onderdeel van je 
werkzaamheden. 

Analytisch vermogen Je bent goed in het ontleden van informatie uit stukken 
tekst, databases of gesprekken. Al snel zie jij de samenhang tussen de 
verschillende elementen en begrijpt het verband tussen de componenten. 
Vervolgens weet je het analytische denkwerk ook om te zetten in een 
proactieve houding en ga je opzoek naar een mogelijke oplossing. 

Doorvragen Het inwinnen van informatie is een van je sterke punten: Je 
weet precies welke informatie je wilt verkrijgen en je blijft doorvragen totdat 
je alles weet wat nodig is. In het contact met sales of de klant kan jij de 
juiste vragen formuleren, begrijpelijk voor beide partijen, en zo een efficiënte 
manier van het inwinnen van informatie bewerkstelligen. 

Oplossingsgericht Het woord ‘onmogelijk’ neem je niet graag in de mond. Je 
bijt je graag vast in een probleem- of vraagstelling gaat net zolang door 
totdat je een sufficiënte oplossing hebt gevonden. De mogelijkheden die jij 
aandraagt zijn daarbij van grote waarde omdat je ten alle tijden rekening 
houdt met eventuele achterliggende problemen. 

Zelfstandig: Zelfstandig een project van begin tot eind aanpakken en 
volbrengen is voor jou geen probleem. Je weet ook wanneer je hulp nodig 
hebt van anderen en durft hier ook direct om te vragen. 



 

Plannen Je kunt goed inschatten hoe lang je ergens mee bezig bent en 
maakt een eerlijke schatting voor klanten. Tijdens de werkzaamheden hou je 
je dan ook aan deze planning. Mochten er onverziene omstandigheden zijn 
dan geef je vroegtijdig aan wanneer de planning niet gehaald kan worden. 

Rapporteren Je weet precies wat je doet en acht het van groot belang dat 
jouw werk juist wordt overgedragen. Daarom schrijf je duidelijke en 
nauwkeurige documentatie voor interne of externe doeleinden. 

 
 
Plaats binnen de organisatie 

Binnen het FileMaker Development team. Je werkt veelal zelfstandig aan 
projecten maar met ondersteuning van andere developers. 

Functie-eisen 

• Junior: Minimaal 1 jaar ervaring als (FileMaker) Developer  

• Senior: Minimaal 5 jaar ervaring als (FileMaker) Developer  

• Woonachtig rondom Amsterdam of omgeving (maximaal 45 minuten 
 reistijd)  

Aanbod  

Wij bieden een leuke werksfeer in een jonge en informele organisatie. Goede 
vergoeding, afhankelijk van opleiding en ervaring. Mogelijkheid tot parttime 
werken. 

Contact  

Je kunt je cv met motivatie mailen naar kevin@appsolutions.nl 

Mocht je meer informatie wensen dan kun je ook mailen of telefonisch 
contact opnemen met Kevin Eveleigh op 020-7139697. 

	  


