Platform
Teams
Veel start en scale ups beginnen met een goed idee.
De eerste klanten zijn benaderd en zo overtuigd
dat ze de eerste opdrachten geven. Nu moet de
volgende en misschien wel belangrijkste stap
worden gezet. Het samenstellen van technologieteam en het bouwen van je softwareplatform
waarop de oplossing draait. Makkelijker gezegd
dan gedaan! Gelukkig kan Wave5 je daar goed bij
helpen.

Meer weten? Zo kun je ons bereiken
studio@wave5.nl
084 883 8586
Grote Bickersstraat 74-78
1013 KS Amsterdam

Wat is het probleem?
Zonder technische kennis en ervaring is het bijna
onmogelijk om uit het niets een goede oplossing
en een goed tech team op te zetten. Vaak wordt
er gestart met jonge engineers die nog niet veel
ervaring hebben met het bouwen van professionele
software, waardoor er een gebrek aan senioriteit
en de juiste besluitvorming ontstaat. Je momentum
vervliegt en je voorgang stagneert. Hoewel je idee
dus sterk is kom je eigenlijk niet verder wanneer je
niet zeker bent van de kwaliteit van de technologie
en de mensen die het bouwen.
Oplossing
Wave5 lost dit probleem voor je op. Wij hebben de
technologische kennis én ervaring om professionele
en schaalbare platforms te bouwen en weten ook
wie de juiste mensen voor de taak zijn. We bouwen
een stabiel en innovatief technologie team voor jou
dat bestaat uit mensen met de specifieke skills die
nodig zijn om jouw bedrijf te helpen groeien.
De Wave5 Studio
Jouw toegewijde team gaat vervolgens voor je aan
de slag. En niet op zo maar een plek.
In onze Wave5 Studio bruist het van de energie.
We zorgen er namelijk voor dat enthousiaste en
getalenteerde mensen gaan samenwerken aan
innovatieve oplossingen. We creëren een veilige
plek waar mensen met een passie voor tech hun
potentie volledig kunnen benutten.
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Daarbij worden de teams begeleid door onze
CTO’s en uitgedaagd om continu te blijven leren.
Als we elkaar inspireren komen de beste ideeën
naar boven en kun jij dus snel aan de slag! Wave5
beschikt over meerdere hubs wereldwijd, waardoor
niet alleen onze werkdagen langer zijn, maar onze
teams ook leren van en beïnvloed worden door
verschillende culturen.
Adoptie
Het doel van de Wave5 Platform Teams is dat wij het
team bouwen dat vervolgens weer jouw platform
bouwt. Daarmee is het voor ons vanzelfsprekend
dat dit team na 24 maanden klaar is om door jouw
organisatie geadopteerd te worden. Je team heeft in
onze Studio veel kennis en kunde over het platform
opgebouwd, en het zou zonde zijn als dat niet in je
organisatie wordt gewaarborgd.
Diensten
Wave5 heeft veel kennis van tech, én van mensen
met verstand van technologie. We bieden tech-talenten een inspirerende cultuur waarin ze constant
blijven groeien. Uit deze talent pool wordt jouw
tech team samengesteld, waarbij we oog houden
voor de specifieke diensten die juist jouw organisatie nodig heeft.
We zorgen ervoor dat dit tech-team goed aansluit
op jouw product team, een goede samenwerking
tussen de twee is logischerwijs van groot belang.

We zorgen dus voor zowel een vertaling van tech
naar business en andersom.
De CTO Guidance Service is bedoeld om te helpen
bij het maken van belangrijke beslissingen op
C-level en om bij te dragen aan de vorming van
een passende visie. Ook werkt de CTO Guidance
inspirerend voor je nieuwe tech teams.
Samenvatting
• Talent gevormd in de Wave5 Studio
• Vanaf dag 1 professionele software bouwen
met een toegewijd team
• Investeringen in je bedrijf zijn veiliger wanneer
je verzekerd bent van stabiele tech & software
• Na 24 maanden een volwaardig team en
oplossing, klaar om zelf aan te sturen
• IP en kennis blijven binnen jouw organisatie

