Vacature
Front-End Developer
Stampix?
Dé smartphone applicatie waarmee je gratis foto’s afprint! Gratis? Jawel, helemaal gratis dankzij
doelgerichte reclame op de achterkant van elke foto.

Klanten?
Van grote internationale Brands tot lokale spelers, wij rusten niet tot ze allemaal via Stampix foto’s
aanbieden aan hun klanten.

Locatie?
Wij zijn werkzaam vanuit The Birdhouse in Gent, een nest volle jonge startups.

Vacature!
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega om ons klein, maar dynamisch team te vervoegen!

Wij zoeken:
Gepassioneerde developer met relevante ervaring die klaar is voor een centrale rol in een
snelgroeiende startup.
Jouw Rol
Als Front-End en UX-developer van Stampix werk je aan state-of-the-art mobiele en webapplicaties die door
duizenden mensen en bedrijven over de hele wereld worden gebruikt. Je hebt de volledige controle over de
website en optimaliseert de integraties met onze CRM-en marketingtools. Je denkt mee met de zaakvoerders en
zet volop in op de visuele aantrekkelijkheid (UX / UI) van onze website en apps. Je speelt een centrale rol ons
development team en werkt mee aan een innovatieproject op het gebied van beeldherkenning en AI. Je bevindt je
in een unieke positie om samen met de Stampix-community de gebruikersinteractie te co-creëren en met oog voor
onze missie: de meest gebruikte photoprinting-applicatie worden.

Wie ben je?
o
o
o
o
o
o

Je hebt ervaring in de front-end ontwikkeling van webapplicaties (Javascript, HTML, CSS3)
Je hebt een bewezen track record in user-experience ontwerp (UX) en webdesign
Je hebt een bachelor of master in de informatica of gelijkwaardig door ervaring
Ervaring met back-end ontwikkeling (Node.js) wordt als een plus beschouwd
Affiniteit of ervaring in de ontwikkeling van mobiele applicaties
Basiskennis van Indesign, Photoshop of Illustrator wordt als een plus beschouwd

Dit bieden we jou aan:
o
o
o
o
o

Een centrale rol in een multidisciplinair team van specialisten
Flexibele werkuren en locatie
Een aantrekkelijk en flexibel loonpakket
Dynamische en ondernemende werkomgeving
De mogelijkheid om het verschil te maken!

Interesse? Stuur je CV en motivatie naar info@stampix.com met onderwerp “Front-End Developer”.

