Vacature
Wij zijn per direct op zoek naar een front-end webdeveloper met een passie voor grafisch design én techniek.
Functie-inhoud:
Als front-end developer werk je in ons kantoor als lid van het development team. Als front-end developer ben je
verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwe responsive websites of redesign van bestaande websites. Om tot
het beste resultaat te komen voer je, samen met onze internetmarketeer, de klantgesprekken. Daarnaast ben je
uiteraard verantwoordelijk voor de technische realisatie van de site en de koppeling aan ons Onlinq CMS
(gebaseerd op het Symfony Framework).
Naast websites ben je ook verantwoordelijk voor de realisatie van (mobiele) applicaties voor Android en iOS. De
ontwikkeling vindt plaats met Ionic.
Functie-eisen
-

Goede kennis van HTML, CSS, SCSS, Javascript en TypeScript
Goede kennis en vaardigheden binnen Adobe CS
Kennis van PHP, Git en Ionic is een pré
Evenals kennis van front-end frameworks zoals Angular en React
Naast je technische skills heb je gevoel voor vormgeving en ben je creatief
Leergierig
En beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden

Wat bieden we?
Twee jaar geleden zijn we naar ons prachtige nieuwe kantoorpand in Best verhuisd. We bieden je een ruime
werkplek waarbij je kunt kiezen of je liever op een gloednieuwe Mac of PC wilt werken. Qua werk bieden we je
gevarieerde opdrachten en zul je in één week zelden slechts een één project werken. Uiteraard geven we je graag
de ruimte om nieuwe tools en technieken te ontdekken, kennis op te doen en te delen.
Onlinq wordt gevormd door een jong, hecht en relatief klein multidisciplinair team. Naast leuke collega’s, bieden
we je een marktconform salaris en reiskostenvergoeding. Regelmatig sluiten we de week op vrijdagmiddag af
met een gezellige bedrijfsborrel in het café; uiteraard op kosten van de zaak.
Interesse?
Zou je graag ons team komen versterken met je kennis en vaardigheden? Stuur dan vóór 30 augustus je
motivatiebrief en je curriculum vitae per e-mail naar tom@onlinq.nl.

