InStijl Media zoekt talentvolle
front-end webdeveloper m/v
Wij zijn op zoek naar een front-end webdeveloper die graag in teamverband wil samenwerken,
altijd het beste uit zichzelf wil halen en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van webdevelopment. Naast de werkzaamheden bieden we jou goede faciliteiten in een
jong en dynamisch team dat het leuk vindt om af en toe met jou een uitje te plannen en op
vrijdagmiddag na te borrelen.
Wie zoeken wij?
Als front-end webdeveloper werk je voornamelijk met de SaaS platformen Lighstpeed en CCVshop. Met deze
platformen kunnen klanten een eigen webshop starten. Je houd je dan met name bezig met het ontwikkelen van
thema’s, apps en maatwerk oplossingen.

Als webdeveloper ben je verantwoordelijk om maatwerkopdrachten uit te voeren, als het maken van
webapplicaties tot een compleet design. Daarnaast bieden wij de klanten de mogelijkheid om een website voor
hen te ontwikkelen in het CMS systeem Wordpress of op basis van HTML met CSS en Javascript / jQuery.

Wat vragen wij?
- Minstens 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie.

- Werken in teamverband.

- Ervaring met HTML(5), CSS(3), jQuery, Javascript,

- Gebruiksvriendelijkheid moet voorop staan.
- Minimaal MBO werk- en denkniveau.

AJAX, JSON, XML en PHP.
- Op de hoogte van de laatste technieken en

- Zelfstandig kunnen handelen.
- Goede kennis van de Nederlandse taal.

ontwikkelingen.

- Goede kennis van de Engelse en Duitse taal is een

- Leergierige instelling.

pré.

- Creatieve kunnen meedenken naar
passendeoplossingen.

Wat bieden wij jou?
- Marktconform salaris.

- Leuke en gezellige collega’s.

- 25 vakantiedagen per jaar (op basis van 40 uur).

- Een groot, modern kantoor voorzien van vele

- Minimaal 24 uur (32 of 40 uur in overleg).

faciliteiten om zowel te presteren als te ontspannen.
- Een gezellige en informele werksfeer waarbij

- Flexibiliteit.

teamuitjes en een vrijdagmiddagborrel niet ontbreken.

- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
- De mogelijkheid om eigen ideeën aan te dragen.

Heb je interesse en wil je bij ons op gesprek komen?
Wij ontvangen graag je CV met je portfolio.
Stuur een mail naar: info@instijlmedia.nl ten aanzien
van Ronald Tannemaat.
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