Een toonaangevend, onafhankelijk 

Europees platform voor online 
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versterkt door de specifieke
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Product:

Technologieën:

Website:
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Kotlin, Android SDK, 


www.zenchef.com/en/

reserveringssysteem

Dagger 2, Retrofit, RxKotlin

Tijdsbestek:

2016 - nu

Een team opbouwen in
twee weken. Jarenlang bij
Mobilunity blijven
Zenchef is een allesomvattende softwaresuite voor restaurants waarmee
ze hun reserveringen kunnen beheren zonder commissies of
tussenpersonen. Vandaag maken meer dan 4.000 restauranthouders en
chefs, waaronder verschillende met Michelinsterren bekroonde
etablissementen, gebruik van hun service.



De reis van Zenchef met Mobilunity begon in de zomer van 2016, toen
Julien Balmont, medeoprichter & CTO bij Zenchef, begreep dat hun
interne ontwikkelingsteam wel wat hulp kon gebruiken bij het inhalen van
hun opgelopen werkachterstand.



Zenchef en Mobilunity hebben in de loop der jaren succes geboekt met
hun samenwerking, en wat begon als een dringende aanwerving is
uitgegroeid tot een samenwerking op lange termijn die nu al vijf jaar
loopt.

www.mobilunity.nl

Ik kwam oorspronkelijk naar Mobilunity omdat ik wilde dat
mijn team zich zou richten op productgerelateerde
projecten. Ik had een heleboel langlopende taken, zoals het
verbinden van externe tools via API, het bouwen van een
aantal scripts om taken te automatiseren. Ik kon het intern
niet afhandelen omdat ik tijd tekort kwam.

Julien Balmont,
CTO & Mede-oprichter, Zenchef

www.mobilunity.nl

Op zoek naar snelle en
betaalbare versterking van
het IT-team
In 2016 wilde Zenchef dat haar in-house ontwikkelingsteam zich kon
richten op projecten met een hogere prioriteit. Toch was er een
aanzienlijk aantal taken dat snel moest worden opgelost. Het team kon
niet alles alleen aan. De tijd was gekomen om het tech team uit te
breiden.

Als Frans bedrijf werd Zenchef geconfronteerd met obstakels die typisch
zijn voor veel bedrijven in Frankrijk:

- ingewikkelde arbeidswetgeving die het ingewikkeld maakt om snel
aan te nemen;

- hoge kosten voor in-house ontwikkelaars. 



Julien overwoog een nearshoring-huurmodel als oplossing voor
zijn uitdagingen.
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Nearshoring komt steeds meer voor. In ons land
(Frankrijk) zijn de aanwervingskosten zo hoog en is
het arbeidsrecht zo ingewikkeld, dat het echt
gemakkelijker is om nearshoring toe te passen. Maar
het was niet zo eenvoudig om een partner te vinden
die op korte termijn geschikte kandidaten kon
aanbieden. Ik nam contact op met een stel voormalige
offshoringrelaties met wie ik vroeger samenwerkte.
Niemand had de geschikte resource, noch de
mogelijkheid om die heel snel te rekruteren.

Julien Balmont,
CTO & Mede-oprichter, Zenchef
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Snelheid, kosten en vooral
kwaliteit met Mobilunity
Wij zijn actief in Oekraïne en hebben toegang tot meer dan 200.000
softwareontwikkelaars die hier werken en wonen. Het recruteringsteam
heeft oog voor unieke specialisten in de almaar groeiende
ontwikkelingsgemeenschap en zorgt zo voor een snelle inzet van
resources.

We waren in staat om Julien snel verschillende geschikte kandidaten
voor te stellen. "Ik was onder de indruk van het vermogen van Mobilunity
om na een snel gesprek de juiste profielen te selecteren."

Slechts twee weken nadat Mobilunity een overeenkomst met Zenchef
had getekend, waren we in staat het type full-stack ontwikkelaar te
vinden waar het bedrijf naar op zoek was. "Ik realiseerde me dat de
Developer-diploma's in Oekraïne erg hoog waren, dat het Engels goed
genoeg was om een gesprek te voeren en dat de prijs betaalbaar was
voor het niveau van de kandidaat."
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Van een constante
personeelsrotatie naar stabiliteit
De vorige ervaring van Zenchef met nearshore/offshore IT-dienstverlenende bedrijven
was onbevredigend vanwege een hoog personeelsverloop. "Ik maakte me alleen
zorgen over het feit dat het team heel vaak zou veranderen (zoals dat bij offshoring
het geval kan zijn). Ik wilde betrouwbare mensen, die mijn project kenden," legt Julien
uit.



Mobilunity garandeert retentie en een hoge mate van betrokkenheid van het team. Wij
nemen alle dagelijkse administratieve taken voor onze rekening en zorgen ervoor dat
elk teamlid gemotiveerd, productief en tevreden blijft met wat hij doet. 



Het door Mobilunity geleverde team heeft consequent samengewerkt met het interne
ontwikkelingsteam van Zenchef. Dit biedt een consistente stabiliteit en een ideale
situatie voor de voortdurende ontwikkelingsbehoeften van Zenchef. "Ik kan mijn team
naar wens uitbreiden. De ontwikkelaars blijven lang genoeg, we hebben nu zelfs een
Android expert waar we echt op vertrouwen."- Julien Balmont
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Gedurende de jaren van onze vruchtbare samenwerking met Zenchef, heeft Mobilunity de in Parijs gevestigde startup
voorzien van verschillende profielen van ontwikkelaars: van Senior tot Middle qua ervaring, en van Full-Stack tot Back-End
architectuur ook. We hebben deskundige PHP-, Laravel- en JavaScript-programmeurs kunnen vinden, evenals
UI/UX-webontwerpers die aan de websites van Zenchef hebben gewerkt.

Positie:

Positie:

Positie:

Full-Stack Ontwikkelaar PHP en

Android ontwikkelaar

UI/UX Ontwerper

Project technologieën:

Project technologieën:

Project technologieën:

PHP (Laravel), Js (React.js,

Kotlin, Android SDK, Dagger 2,

HTML/CSS, Bootstrap, Sass,

Angular), MySql, AWS diensten

Retrofit, RxKotlin


Adobe

React

www.mobilunity.nl

Hoewel Mobilunity hard werkt om een goede werkomgeving voor
ingenieurs te creëren, kunnen we niet met alle eer strijken,
aangezien Zenchef een grote bijdrage levert aan ons vermogen
om ingenieurs tevreden te houden.

Ik hou van het team, er is altijd iets te bespreken en te delen, ze zijn leuk.
Werken met Zenchef is ook een grote verantwoordelijkheid omdat ik de
app vanaf nul ontwikkel. Het is fijn om de mogelijkheid te hebben om mijn
ideeën uit te voeren, niet alleen op papier. Ik ben blij dat ik deze vrijheid van
handelen heb, weet je.

Volodymyr Palii,
Android-expert van Zenchef sinds 2017

Laten we het hebben over het bouwen van uw toegewijde team


Om meer te weten te komen over de diensten van Mobilunity en om bijkomende
verwijzingen aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via sales@mobilunity.nl

www.mobilunity.nl

