Bij Cartamundi draaien de drukpersen al sinds 1765. Onze roots liggen in België, maar
onze kaart- en bordspellen worden ondertussen over de hele wereld gemaakt.
Monopoly®, UNO®, Magic: the Gathering®, Pokémon®: het zijn slechts enkele spellen
waaraan we werken. Waarschijnlijk vind je ons zelfs terug in jouw spellenkast. We are the
brand you don’t know you love.
Stiekem hebben we je hart immers al veroverd en we zetten alles op alles om dat te
blijven doen. Cartamundi wil dé referentie worden op vlak van kaart- en bordspellen. We
zijn dan ook in volle expansie en focussen op de toekomst en de mogelijkheden die daar
nog liggen.
Ook Cartamundi Digital draagt hiertoe bij. Wij zijn de digitale unit binnen Cartamundi en
staan garant voor het ontwerpen en ontwikkelen van spellen en toepassingen voor zowel
mobiel als desktop. Samen met ons hoofdkantoor in Turnhout werken wij aan de strafste
concepten, spellen en campagnes. Onze focus ligt op hybride oplossingen waarbij we
fysieke elementen combineren met diverse digitale technologieën. Benieuwd welke rol jij
hierin kan spelen?

Junior Developer
Functie
Als junior developer zorg je voor een correcte uitvoering van de briefings die je van je
projectmanager krijgt. Daarbij ben je in staat om kritische vragen te stellen en om mee te
denken in functie van het resultaat. Of het nu gaat over een website, een mobiele app of
een game, je blijft streven naar een betrouwbaar eindresultaat dat niet alleen functioneel
is, maar dat bovenal ook een unieke gebruikservaring geeft. Je schrijft duidelijk
gestructureerde code en documenteert deze zodat anderen vlot met jouw werk aan de
slag kunnen. Uitvoerig testen schrikt jou niet af en laat je toe om kritisch te zijn over je
eigen werk, maar ook over dat van je collega’s.
Maar daar stopt je takenpakket niet. Je blijft je regelmatig verdiepen in technologische
vernieuwing en staat er ook voor open om mee te werken aan innovatie. Je begeven op
ongekend terrein zie je als een uitdaging om jezelf verder te ontplooien. Je evolueert dus
vlot mee met de laatste trends en ontwikkelingen op vlak van nieuwe technologieën,
games en gadgets waardoor je niet alleen jezelf maar ook je collega’s inspireert met je
kennis en ideeën.

Profiel
Je bent een ontwikkelaar met een bachelor- of masteropleiding in IT of game
development. Tijdens je opleiding heb je ervaring opgedaan met C# en/of Java, maar je
flexibiliteit en inzicht laten je toe om ook vlot nieuwe programmeertalen aan te leren.
Ervaring met Unity en technieken als augmented en virtual reality zijn een pluspunt.
Je kan zowel zelfstandig als in team werken en bent het dan ook gewoon om met
versiebeheersystemen te werken. Zelf ben je regelmatig met mobiele apps en games
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bezig, dit inspireert jou en stelt je in staat om creatieve inbreng te geven bij het
bedenken en uitwerken van onze projecten.
Je bent sociaal, flexibel, communicatief maar bovenal gepassioneerd door het ontwikkelen
van apps en games die mensen een leuke ervaring geven. Deadlines zijn geen
struikelblok, maar een uitdaging voor jou. Je werkt dan ook stipt en nauwkeurig. Je
spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

Ons aanbod
•
•
•
•
•

Een boeiende en gevarieerde job met veel ruimte voor eigen creatieve inbreng
Een aantrekkelijke verloning, aangepast aan je ervaring en know-how
Mogelijkheden voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling
Een voltijdse job met een vast contract van onbepaalde duur
Enthousiaste collega’s die jou met plezier verwelkomen in een innovatief bedrijf

Interesse?
Contacteer ons via email. Wij ontvangen graag je CV, portfolio en motivatie.

Contact
Cartamundi Digital
Dhr. Andy Verdoodt
Deinsesteenweg 108b – 9031 Drongen
Tel.: 09 226 09 07
andy.verdoodt@cartamundi-digital.com
cc: info@cartamundi-digital.com
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