Front-End Developer (medior/senior)
O2 Agency, is de online afdeling van Claerhout Communicatiehuis waar we online strategie uitstippelen en
online communicatiemiddelen produceren.
Het O2 agency team bestaat uit een mix van ervaring en jong geweld. Iedereen met zijn specifieke expertise en
specialisme. Het resultaat? Doeltreffende online communicatietools.
Voor het versterken van onze online afdeling zijn we op zoek naar een enthousiaste FRONT-END
DEVELOPER (m/v) om Drupal en af en toe WordPress sites te bouwen. Je tovert designs om in HTML,
Javascript en CSS met oog voor UX en usability.

Functie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt creatieve voorstellen verder uit op basis van aangeleverde designs.
Je zet flowcharts, wireframes of prototypes op aan de hand van een functionele analyse.
Samen met de back-end developer bepaal je mee de technische analyse in functie van Theming & UX.
In nauwe samenwerking met een back-end developer bouw je Drupal en af en toe WordPress sites.
Je zet webdesigns moeiteloos om in HTML5 + CSS3 + js.
Je werkt volgens een concrete methodologie en workflow.
Je begeleidt de klant of projectmanager bij de invulling van de websites.
Je bouwt en onderhoudt custom base-themes.
In team bepaal je de aanpak en planning van een project.
Je ondersteunt je collega’s met jouw kennis van Drupal, WordPress en front-end development.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring met digital design.
Je denkt steeds vanuit de eindgebruiker. Usability en UX zijn een automatisme voor jou.
Responsive webdesign en Mobile-first denken zit in je genen.
Je schrijft vloeiend HTML, CSS en Javascript.
Je hebt ervaring in het gebruik van Javascript en CSS frameworks.
Je optimaliseert je code met sass.
Je kent de front-end mogelijkheden en beperkingen van CMS-platformen zoals Drupal en WordPress.
Je hebt ervaring met de Drupal en/of WordPress coding standards en architectuur.
Ervaring met back-end development in Drupal en/of WordPress zijn een plus.
Opensource en Git zijn voor jou geen onbekenden.
Je deelt je expertise met collega’s en leert constant bij.
Je bent bezeten van nieuwe technologie en volgt allerlei trends binnen je vakgebied.
Je bent sociaal ingesteld en gedreven in je job.
Je hebt een vlotte persoonlijkheid en werkt graag in een hecht team.
Je vindt het leuk dat jouw werk en hobby overlappen.

Wij bieden je
•
•
•
•
•

Een boeiende job in een aangename werkomgeving aan de rand van bruisend Gent.
Groeimogelijkheden binnen jouw eigen interesses en vaardigheden.
Marktconforme verloning met extralegale voordelen.
De kans om een verantwoordelijke rol op te nemen in innovatieve projecten.
Een gezonde work-life balance.

Delen wij dezelfde passie?

Dan word jij misschien een van onze nieuwe bewoners!
Stuur ons snel je cv via jobs@communicatiehuis.be
www.communicatiehuis.be

