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Over Festa Solutions

Festa Solutions is in 2009 begonnen en is gevestigd in Eindhoven. Het
onderscheidende kenmerk van Festa Solutions is dat ze echt complexe
maatwerksystemen kunnen bouwen met een ongekend hoge productiviteit die
een factor 4 hoger ligt dan de huidige industriestandaard. Dit komt doordat zij
gebruik maken van hun ontwikkelstraat Festa Engine. Daarmee genereren ze
80% van de code automatisch. En anderzijds geeft het product Festa SAAS
een volledig inzicht en transparantie in het ontwikkeltraject. Medewerkers van
Festa werken bij verschillende grote klanten. Er werken 7 collega’s vast in
dienst bij Festa.
Festa Solutions B.V. en Festa Works B.V. zijn beide een 100% dochter van
Festa Factory B.V., deze 3 bedrijven worden verder gezamenlijk Festa
genoemd.

“We hebben ook met hele grote bureaus gewerkt, maar
gemerkt dat die vooral voor onze regio niet geschikt zijn.
JouwJAVAvacature heeft daarentegen een andere werkwijze
en pakt het anders aan”
Na vele jaren is het Festa gelukt om op basis van een bewezen concept en nieuwe
technologie de nadelen die kleven aan het maken van maatwerk software
vergaand op te lossen. Festa is erin geslaagd om de ontwikkeling van PBEIS
(Purpose Build Enterprise Information Systems) vergaand te standaardiseren.
Hierdoor is maatwerk software niet alleen een privilege van en voorbehouden aan
alleen de grote bedrijven, maar kan ook het MKB hiervan gaan profiteren.
Met 3 grote productinnovaties, Festa Engine, Festa SAAS, en Festa Jukebox
onder haar arm, is Festa in staat om kwalitatief hoogwaardige complexe maatwerk
applicaties te ontwikkelen tegen aanzienlijk lagere kosten en binnen korte
doorlooptijden. Omdat Festa in staat is een proces van Continuous Change te
ondersteunen, kan Festa volledige transparantie en inzicht geven in de status van
het ontwikkelproject op elk gewenst moment.
Festa Factory B.V. bezit alle I.P.R. die gerelateerd zijn aan onze technologie en
producten. Festa Solutions B.V. heeft een wereldwijde exclusieve licentie
ontvangen, waarmee zij voor klanten deze complexe maatwerkapplicaties kan
ontwikkelen (PROJECTEN). Klanten die een eigen ICT afdeling hebben en onder
licentie gebruik wensen te maken van onze ontwikkelstraat biedt Festa Solutions
Consultancy en/of Ondersteuning aan (PRODUCTEN).

De uitdaging
Festa heeft de invulling van vacatures altijd al uitbesteed. “Met veel
recruitmentpartijen hebben we geen goede ervaringen. We hebben ook met hele
grote bureaus gewerkt, maar gemerkt dat die vooral voor onze regio niet geschikt
zijn. JouwJAVAvacature heeft daarentegen een andere werkwijze en pakt het
anders aan,” aldus Jeroen de Bruijn, managing parter bij Festa Solutions. Festa
Solutions heeft bij JouwJAVAvacature een AllIn Pakket voor de periode van een
kwartaal gehad. Ze hebben wel eens overwogen om het onder eigen beheer te
doen, maar hier is toch maar van afgezien. Het betreft een lastige vacature en
profiel om in te vullen. Ze zoeken niet alleen senior programmeurs, maar ze
moeten ook communicatief zeer vaardig zijn. “De goede developers hebben
natuurlijk al een baan, die zijn niet actief op zoek. Als ze eenmaal hier zitten, lukt
het ons vaak wel om ze echt te interesseren voor de bijzondere projecten.”
“Het nadeel van met je bedrijf in Eindhoven zitten is dat er een chronisch tekort is
aan IT’ers, en iedereen zoekt dezelfde goede professionals. Er is veel
concurrentie, er zijn veel grote bekende bedrijven waar mensen graag willen
werken. Zo is er bijvoorbeeld een heel goede kandidaat langs geweest die we
erg graag wilden hebben, maar we waren net te laat met het aanbod. Dat is echt
het nadeel van de omgeving. We zitten niet op freelancers of zzp’ers te wachten,
wat ook alweer een aantal goede kandidaten uitsluit.”
“Onze business developer van JouwJAVAvacature, Sergé, heeft ontzettend zijn
best gedaan. Het is prettig dat hij altijd snel reageerde en voldoende
terugkoppeling gaf. Er is een aantal goede kandidaten op gesprek gekomen,
maar met het grootste gedeelte was het net niet de juiste match. We zoeken toch
een lastig, specifiek profiel voor onze bijzondere organisatie.”

