
      

Ervaren frontend developer 
 
Als frontend developer ben jij de spil tussen alle disciplines binnen jouw (scrum)team.  
 
Je werkt op ons kantoor in het centrum van Rotterdam en op locatie bij onze klant.  
 
 
Jij kunt je kennis van HTML5, CSS3, JavaScript, Angular, Node.JS, Grunt, Sass, Bower, Patternlab, Git, jQuery 
en BEM gedachteloos overbrengen op jouw collega’s en implementeren in creatieve oplossingen. 
 
Je bent communicatief en constructief, je werkt gestructureerd en volgens de laatste webstandaarden. Je 
maakt geen oplossing zonder nagedacht te hebben over onderhoudbaarheid, performance en accessibility 
en daarnaast zorg je ervoor dat alle oplossingen cross-device en cross-browser even goed werken. 
 
Je werkt in kleine multidisciplinaire Scrum-teams voor klanten zoals Eneco, Stedin, Oxfam Novib en Dorel 
(Maxi-Cosi). Daarnaast houd je jezelf op de hoogte van de laatste trends op vlakken als User Experience, 
Webdesign en Front-end technieken. 

 
Herken jij jezelf in onderstaand profiel:  
 
− Een Agile (Scrum) mindset; 
− HBO werk- en denkniveau met ervaring als Front-end Developer; 
− Ruime kennis en ervaring met HTML5, CSS3 en JavaScript; 
− Kennis en ervaring met Photoshop; 
− Kennis en ervaring met Sketch is een pré; 
− Ervaring met versiebeheer (Git); 
− Kennis met frameworks als AngularJS, jQuery en Sass; 
− Enige ervaring met methodieken als BEM, Atomic design en OOCSS is een pré; 
− Minimaal 3 jaar relevante werkervaring; 
− Uitstekende spreek- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal. 
 
Dan is deze job echt iets voor jou en zien we jouw sollicitatie graag tegemoet. 
 
 
Wat jij van ons mag verwachten: 
  

− Werklocaties hartje Den Bosch en naast Rotterdam CS; 
− Parttime of fulltime: 32 tot 40 uur per week, 28 vakantiedagen; 
− Enthousiaste, gemotiveerde en betrokken collega’s; 
− Teamuitjes & borrels (weekendje Ardennen, Escape Room, concerten, BBQ, enz.), 
− Symposia & hackathons; 
− Werken in SCRUM/Agile teams; 
− Werken met de nieuwste technieken zoals TDD, REST en continuous Integration; 
− Veel doorgroeimogelijkheden in een richting die bij jou past; 
− Interessante opleidingsmogelijkheden waaronder een eigen leeromgeving voor de ontwikkeling 

van je Soft Skills (New Heroes en Schouten & Nelissen); 
− Royale compensatie voor de dagen die je werkzaam bent op locatie bij onze klant;  
− Wekelijkse kennissessies met aansluitend een borrel; 
− Eerste contract voor de duur van 7 maanden, daarna bij goed functioneren een vast contract; 



      

− Reiskostenvergoeding op basis van je kilometers of een NS businesscard; 
− Informele, innovatieve bedrijfscultuur waar ruimte is voor jouw ideeën. 

 


