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Ben je een software duizendpoot, wil je eigen development team opbouwen en meegroeien met CityLegends?  
Dan zijn we op zoek naar jou! 

 
Even voorstellen 
We zijn een Eindhovense start-up dat een urban sports community-art platform voor urban sports wereldwijd in 
de markt zet.  Deze ‘urban sports’ zoals freerunnen, worden steeds populairder mede doordat skateboarden en 
BMX freestyle op het Olympisch programma zijn gekomen. Dat de laatste jaren ook merken en gemeenten 
wakker heeft gemaakt.  
CityLegends biedt een digitale omgeving waar urban sporters verbonden zijn, ze elkaar uitdagen, hotspots 
delen, elkaars passie laten zien en waarderen. Wanneer, met wie en waar ze dat willen. CityLegends is ook meer 
dan ‘alleen een app’. We bieden merken en steden creatieve activatie campagnes aan om hun stad of merk 
sterker te verbinden aan de urban communities. Samen met onze partners werken we aan ons doel: Wereldwijd 
de meest betrokken urban community te worden.  
Kortom, door te werken bij CityLegends krijg je de kans om je netwerk sterk te vergroten en samen te werken 
met onze partners het Urban Sports Performance Centre (innovatie- en expertisecentrum) en Hulan (game- en 
appontwikkelaar) en het internationale bureau Imec.Istart (ondersteunt innovatieve bedrijven). Je bouwt 
expertise op internationaal niveau, leert rechtstreeks van experts zoals imec.istart coaches en werkt nauw 
samen met de founders. Wil jij de kansen grijpen en de wereld veroveren?  
 

‘The city is yours’ 
Wat ga je doen? 
We zoeken voor CityLegends niet zomaar een developer, maar een ondernemende creative-developer. Je bent 
deels verantwoordelijk voor de designs, hebt kennis van user experience design en bent continue bezig hoe de 
start-up steeds sneller kan groeien online. We zoeken dan ook geen hardcore developers, maar een creatieve 
software legend ;-). Voor het ondernemende deel zoeken we iemand die dezelfde ambitie heeft om mee te 
ondernemen, namelijk de ambitie om de wereld te veroveren. Durf jij het aan om ook skin in the game te hebben? 
 
Jij bent 
Een software duizendpoot, creatief, weet van aanpakken en mogelijk met een dosis ondernemerschap. Je wilt 
verder in de digitale wereld en wilt (mee-)werken aan nieuwe technologieën zoals Augmented Reality. Je gaat 
graag de technologische uitdaging aan die opvallen in het hedendaagse leven en mensen activeren. Daarbij ben 
je nieuwsgierig naar urban sports zoals skateboarden, breakdance, BMX en freerunning.  
 
Wat we van je verwachten 

• Graduaten+ / HBO+  werk- en denkniveau  
• 3-5+ jaar relevante ervaring  
• Je eigen development team opbouwen met ons in Eindhoven (NL) en/of Antwerpen (BE) 
• Uitstekende kennis van web-technologieën zoals Node en TypeScript (zie stack volgende pagina) 
• Het kunnen omgaan met Linux servers en NoSQL Databases  
• Creatief en zorgvuldig kunnen werken met aangeleverde designs en mock-ups  
• Flexibele, sociale en samenwerking skills 
• Unieke kans - Ondernemerschap: Mee ondernemen met CityLegends en wereldwijde impact realiseren.   

Bovenal denk je mee aan de wildste ideeën voor CityLegends!  
 
Wat bieden wij? 
We bieden de kans om in een dynamische omgeving met wereldwijde potentie te gaan werken. Waarbij je in een 
hecht urban team komt met een grote drive om impact te maken binnen én buiten Nederland.  

• Mogelijkheid om mee te werken aan de toekomst van urban sports over de hele wereld 
• Gave projecten met grote steden en multinational merken  
• Innovatieve projecten met AR en Computer Vision  
• Grote doorgroei mogelijkheden – sky is the limit. 
• De meest legendarische doelgroep, de urban sports & culture 
• Vertrouwen om zelf je werk in te vullen en je eigen planning te maken 
• Mogelijkheid om met nieuwe technieken en tools te werken  
• Marktconform salaris en 25 vakantie dagen op basis van ervaring 
• 2 tot 5 thuiswerkdagen en een werkplek bij urban hotspot Area51, Eindhoven  

 
Ben jij de full stack developer die wij zoeken? 
Heb je interesse? Stuur dan snel je CV en een beknopte motivatiebrief naar Jimmy Hermans, co-founder 
CityLegends: Jimmy@citylegends.nl of bel naar: +31  634106767 
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Stack en verwachting 
Er wordt verwacht dat medior/senior full stack developer overweg kan met de onderstaande stack of deze snel 
eigen kan maken. Volledige module lijst kan nader toegestuurd worden.  
 
Front-end: React met TypeScript 
Back-end: Nest met TypeScript (in NodeJS) 
Database: MongoDB 
Server: CentOS Linux 
Wrapper iOS: Swift 
Wrapper Android: Kotlin 
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