
 
  

  

Junior Front End Developer Digital Customer Experience 

Ben jij een (bijna) afgestudeerde, technische, enthousiaste Front End developer die op zoek is naar een leuk en 

groot team van ervaren en juniore collega’s? Waar je bij (inter)nationale klanten zowel je technische kennis als 

coachende kwaliteiten kunt laten zien? Die zoekt naar afwisseling en persoonlijke ontwikkeling? Dan pas je 

prima in ons Front End team. 

  

Capgemini 

Capgemini werkt voor vrijwel alle grote Nederlandse en internationale bedrijven. Wij werken 

samen met bedrijven als ABN AMRO, Hema, AkzoNobel, Danone, Philips en 

FrieslandCampina aan de digitalisering van hun processen en het presenteren van informatie 

via verschillende kanalen zoals web, mobile en social media. De front end is hetgeen dat in 

het oog springt en waar gebruikerservaring mee valt of staat. Onze front end groep bestaat uit 

jonge, ethousiaste software engineers die staan voor hun vakgebied, professionaliteit en 

kwaliteit. 

 Voor ons front end development team zoeken wij collega’s met een technische studie. Bij voorkeur heb je 

tijdens je studie kennis en ervaring opgedaan van JavaScript, Java en/of C# development. Je kunt dan vrijwel 

direct aan de slag als junior developer op één van onze projecten. 

  

Wat kun je bij ons verwachten 

 Het werken in een omgeving van een topspeler op jouw vakgebied. Onze klantenkring 

bestaat uit onder andere het merendeel van de top 100 van Nederlandse bedrijven. 

 Samenwerking met andere disciplines als web content management en user 

experience.  

 Wij bieden uitdagende en toonaangevende projecten in complexe omgevingen, zowel 

nationaal als internationaal. 

 State-of-the-art technologie projecten. 

 Een groot opleidingsaanbod dat samen met het veelzijdige werk en de samenwerking 

met collega’s alle ruimte biedt om door te groeien. 

  

Wij bieden 

         Een vast contract met een goed salaris en een premievrij pensioen zonder eigen 

bijdrage. 

         Uitstekende faciliteiten voor flexibel werken. 

         Bonusregeling op maat, eindejaarsuitkering, 26 vakantiedagen en de mogelijkheid om 

dagen te kopen. 



         Een geheel naar eigen keuze te besteden mobiliteitsvergoeding. Je kunt kiezen om 

deze te laten uitbetalen, maar ook een auto naar keuze te leasen en/of een NS Business 

card te gebruiken. 

  

Wij vragen 

 Een technische, afgeronde hbo- of academische opleiding. 

 Ervaring met web-technologie is een pré. 

 De drive om de beste software engineer te willen worden. 

 Communicatieve- en adviesvaardigheden. 

 Ervaring met JavaScript, Java of C# is een pré. 

  


