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Vacature FRONT-END DEVELOPPER
OVER EFORUM FACTORY
The Eforum Factory bvba is als softwarehuis binnen de ECOMPASS Groep actief in een divers gamma
aan software projecten voor klanten zoals NATO, federale en lokale politie, verscheidene steden en
gemeenten, ambassades en zo meer.
Met de snel veranderende IT-wereld onderzoeken we continu nieuwe opportuniteiten. Dit maakt dat we
naast tal van lopende projecten ook een breed gamma aan nieuwe, state-of-the-art applicaties
ontwikkelen en steeds actief blijven in de nieuwste technologieën.
Om onze toekomstvisie kracht bij te zetten, zijn we op zoek naar een gemotiveerde front-end developper
om ons team te versterken.
The EFORUM FACTORY is landelijk gelegen in Oombergen (nabij Zottegem tussen Gent en Aalst) en maakt
deel uit van de ECOMPASS Groep.
Meer info op http://www.eforumfactory.be

JOUW PROFIEL
Je hebt een bachelor- of masteropleiding informatica achter de rug en je hebt ofwel reeds enkele jaren
ervaring met front-end development, ofwel je kan een aantal goede projecten voorleggen. Je bent
gepassioneerd door technologie.
Je hebt een uitstekende kennis van HTML5, JavaScript (ES6) en CSS3;
•

Ervaring in minstens een JavaScript-framework zoals Angular, ReactJS, …;

•

Ervaring met state management frameworks als Flux of Redux;

•

Ervaring met REST API’s;

•

Sterke focus voor mobile en responsive development;

•

Je hebt een goed gevoel voor design en UX

Kennis van mobile application development frameworks zoals Cordova is een plus.
Kennis van backend technologieën als T-SQL, ASP.NET, IIS zijn een plus.

Gevoeligheid: Vertrouwelijk
The eFORUM FACTORY, Steenweg op Aalst 174, B-9620 Oombergen | BTW BE0508.686.509 | www.eforumfactory.be | Part of eCOMPASS GROUP

VACATURE FRONT-END DEVELOPPER

Page 3 of 3

WE BIEDEN JE
•

Een bediendecontract van onbepaalde duur;

•

Een leuke job in een jong team;

•

Een uitdagende functie in een groeiend bedrijf. Je komt terecht in een hecht team dat je de
nodige uitleg zal geven om je in te werken;

•

Je functie is veelzijdig, afwisselend en je krijgt de nodige zelfstandigheid om deze uit te
voeren;

•

Doorgroeimogelijkheden in een dynamische firma, met uitdagende projecten bij een zeer
gevarieerd cliënteel;

•

Je krijgt de kans je verder te verdiepen in die bepaalde specialisatie die best bij je interesse
aansluit;

•

Een opleidingsplan gericht op verrijking van je technische bagage en je professionele kennis;

•

Een aantrekkelijk loonpakket inclusief een wagen en andere extralegale voordelen.

INTERESSE?
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaand profiel? Eforum Factory ziet graag jouw sollicitatie tegemoet!
Door middel van het klikken op de solliciteer direct button kom je in een overzichtelijk sollicitatiescherm
waar je met jouw CV kan reageren op de vacature Front-End Developper bij EFORUM FACTORY.
Aanvraag sollicitatie: https://www.ecompass.com/jobs
ECOMPASS Group
Steenweg op Aalst 174
9620 Zottegem
Belgium
jobs@ecompass.be
T +32 2 213 99 91
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