Front-end developer
& multimediaontwerper gezocht!
Gebeten door de boeiende wereld van multimedia, animatie, video en websites?
Geïnteresseerd in een veelzijdige, gevarieerde functie vol interessante projecten?
Werk je graag samen met aangename collega’s in een gezond en ambitieus bedrijf in de mooiste
stad van Vlaanderen? Wil je kansen krijgen om te leren en een grote zelfstandigheid hebben in
je functie? Lees dan zeker verder, want Magelaan heeft iets dergelijks in de aanbieding.
Misschien word jij wel onze nieuwe collega.
WIE IS MAGELAAN?

Magelaan is een fullservicemarketing- en communicatiebureau. We helpen bedrijven, organisaties
en overheden bij hun strategische en operationele marketing- en communicatievraagstukken.
Altijd op de meest duurzame manier. Onze ervaren ontwerpers, copywriters en webbouwers
werken de meest diverse communicatieprojecten creatief en professioneel uit. Ons bedrijf bevindt
zich in de Gentse cultuurstad in de omgeving van het Baudelopark (en station Dampoort).
Neem alvast een kijkje op onze website www.magelaan.be
WAT VERWACHTEN WE VAN EEN FRONT-END DEVELOPER EN MULTIMEDIAONTWIKKELAAR?

We verwachten dat je grafische ontwerpen naadloos weet te vertalen naar pixelperfecte websites en bestaande websites kunt aanpassen. Hierbij werk je samen met onze webdevelopers
en de collega’s grafische vormgeving en creatie. Eén na één toffe mensen en – onder ons – een
plezier om mee samen te werken.

Front-end developer
> webdesign
> HTML5 en CSS3
> Javascript en PHP begrijp je en kan je toepassen
> goede kennis van WordPress (ook custommade thema’s)
> open source mailingprogramma’s zoals Mailchimp, YMLP …
> technisch inzicht in SEO
> inzicht in MySQL en .NET is een pluspunt
> DNS en hosting, domeinnamen, hostingpakketten en mailboxbeheer
Multimediaontwikkelaar
> Monteren en bewerken van video’s (After Effects en Premiere Pro of gelijkaardig)
> 2D- en 3D-animatie
BESCHIK JE OVER HET JUISTE PROFIEL?
> Je hebt een diploma in multimedia of gelijkaardig door ervaring
> Je bent gebeten door nieuwe trends op het vlak van nieuwe media
> Een eerste werkervaring is een plus, maar ook als schoolverlater ben je welkom
> Je kan werken met contentmanagementsystemen en thema’s coderen
> Je hebt aandacht voor het grafische en kennis van Illustrator en Photoshop
> Je bent sociaalvaardig, contact met klanten schrikt je niet af
> Je bent een teamspeler, maar kan evengoed zelfstandig werken
WAT BIEDEN WE JE AAN?
Voor deze afwisselende job krijg je een salaris aangepast aan jouw kennis en ervaring.
Bovendien kan je rekenen op een verzekeringspakket en maaltijdcheques. Maar bovenal krijg
je kansen om te leren, de nodige zelfstandigheid in je functie en een aangename en creatieve
werkomgeving.
WIE CONTACTEER JE?
Solliciteren kan t.e.m. vrijdag 9 maart 2018.
info@magelaan.be
09 224 40 65

