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WEB DEVELOPER (M/V)

Uitdagende websites bouwen voor toffe klanten? The Instance is op zoek naar een gepassioneerde web developer.
Elk project pakken we aan op maat van de klant. Klantgericht en toekomstgericht kunnen meedenken is dus een
vereiste. e hebben trouwens niet alleen een boeiende job voor je, je krijgt er meteen een hecht team collega’s bij!
FUNCTIE
▪
▪
▪
▪

Je werkt creatieve voorstellen verder uit op basis van de designs van je collega, de digital designer
Je zet webdesigns moeiteloos om in HTML, CSS en JavaScript
Je werkt volgens een concrete methodologie en workflow
In team bepaal je de aanpak en planning van een project

PROFIEL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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 hebt een goede kennis van C# of PHP
Je hebt ervaring met SQL
Je kan goed om met source code management systemen zoals Git
Ervaring met Umbraco is een plus
Je hebt een relevant bachelor- of masterdiploma
En je hebt ten slotte 2 à 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie

WAT VERWACHTEN WIJ?
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt een vlotte persoonlijkheid en werkt graag in een hecht team
Je werkt heel nauwkeurig en bent stressbestendig
Je bent enthousiast, dynamisch en houdt van uitdagende en gevarieerde opdrachten
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid
Je deelt je expertise met collega’s en leert graag bij

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
▪
▪
▪

Een voltijdse betrekking
Een contract van onbepaalde duur
Een aangename werksfeer en een boeiend takenpakket

LIJKT DIT JOU WAT?
Fijn! Bezorg ons dan je motivatiebrief en je cv op info@instance.be. We ontvangen die graag uiterlijk op 23
november 2018, maar … hoe vroeger, hoe liever. Hopelijk tot binnenkort!

is partner van

