Web Development Engineer
Ben je gebeten door webtechnologie? Denk je om de zeven seconden aan HTML5 en CSS3? Hou je ervan om
zowel aan de front-end als aan de back-end van applicaties te sleutelen? Ben je er meestal als de kippen bij
om nieuwe JavaScript frameworks uit te proberen? Dan hebben wij de geknipte job voor jou!

Functie
Als web developer sta je in voor de verdere uitbouw van de browserbased versie van onze softwaretoepassingen:
•

Nadat je een uitgebreide opleiding over onze tools hebt gevolgd, word je meteen ingezet bij de
ontwikkeling van onze applicaties.

•

Je maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van de allernieuwste technieken in webdevelopment-land.

•

Je denkt actief mee over de UX van onze toepassingen en hoe deze beter en gebruiksvriendelijker te
maken.

•

Je overlegt regelmatig met je collega’s binnen development en staat in nauw contact met het
QA/testing team.

•

Je wordt binnen je job nauw bijgestaan door de teamleader.

Profiel
We zoeken iemand die leergierig is en die kan omgaan met het snel veranderende tempo in de web
development-wereld: het in de gaten houden van nieuwe ontwikkelingen rond web development is een
hobby van je. Je beschikt over een echte hands-on attitude en voelt je als een vis in het water binnen een
jong en dynamisch development-team. Verder ben je flexibel en heb je geen 9-to-5 mentaliteit. Je bent trots
op je werk en je kwaliteitsvolle code.
Andere zaken die we belangrijk vinden:
•

Je hebt reeds ervaring met software-ontwikkeling en databases (Visual Studio, C#, SQL Server,…).

•

HTML5, CSS3, Javascript-frameworks zoals AngularJS… hebben geen geheimen meer voor jou.

•

Je bent in het bezit van een professioneel bachelordiploma (of gelijkwaardig) in een technisch
geörienteerde richting zoals ICT of Informatica.

•

Je vindt een goede UX minstens even belangrijk als goed functionerende software.
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•

Je hebt ervaring met version control-systemen zoals Git.

•

Occasioneel rechtstreeks contact met klanten schrikt je niet af.

•

Je hebt een goede kennis Nederlands en Engels, een aardig mondje Frans is mooi meegenomen.

Ook leuk (maar geen must) mocht je ervaring hebben met:
•

ASP.NET MVC en WebAPI

•

REST, IoC

•

Web application development op IIS

•

WebRTC

•

Responsive design

Aanbod
Eerst en vooral bieden we je een spannende en voldoening gevende job binnen een jong maar zeer bekwaam
team – dit vanuit ons makkelijk bereikbaar kantoor in Merelbeke, op een boogscheut van zowel E40 als R4.
Daarnaast bieden we een competitief salaris met bijhorende extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen,
maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, bonusplan.

Interesse in deze uitdagende functie? Aarzel dan niet en richt je sollicitatie aan Iris Parisis
(humanresources@myforce.be ). Je dossier wordt met de meeste ernst en discretie behandeld.
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