How
can you
help us?
We’re on the look
for a kickass full-time
front end developer!

Voel jij het kriebelen bij het lezen van HTML, CSS en
javascript? Heb je interesse in ontwerp en usability van
website-omgevingen die werken? Heb je noties van
technisch geoptimaliseerde websites ten voordele van
zoekmachineoptimalisatie? Dan ben jij misschien onze
geknipte webheld. Kom ons snel overtuigen van je skills!

Jouw uitdaging
• Je bent samen met de grafisch vormgever
verantwoordelijk voor de ‘look and feel’ en de
implementatie van onze content management 			
applicaties op basis van Wordpress.
• Je schrijft front-end code die efficiënt, modulair, 		
herbruikbaar en testbaar is.
• Je beheert de implementatie van HTML, CSS 			
en JavaScript-code en kan deze toepassen in een 		
Wordpress omgeving.
• Je leert graag bij en deelt graag je kennis van nieuwe
ontwikkelingen met je collega’s.

Onze verwachtingen
• Je kent de ins en outs van HTML, CSS en JavaScript
• Je hebt oog voor detail en een gevoel voor snelle en
gebruiksvriendelijke omgevingen
• Je weet dat niet iedereen gebruik maakt van de 		
nieuwste browser versies, noch dat ze altijd werken 		
met top notch apparaten, en je code kan hiermee om
(Performance / cross-browser)
• Je weet dat semantische HTML en responsive 			
behaviour geen extra features zijn maar standaard.
• Je houdt van teamwork, maar dit betekent niet dat je
hulpeloos bent als je alleen werkt.
• Ervaring met een agile project methodologie is een 		
pluspunt.
• Je spreekt, leest en schrijft vloeiend Nederlands & 		
Engels.
• Je hebt een diploma in informatica/multimedia of 		
gelijkwaardig door ervaring.

Jouw ideale profiel

Dit mag jij van ons verwachten

• Je bent proactief, klantgericht en flexibel

• Een aantrekkelijk verloningspakket met extra legale 		
voordelen.

• Je beschikt over uitstekende analytische, sociale en 		
commerciële vaardigheden en bent tevens in staat om
(nieuwe) opportuniteiten bij klanten te ontdekken.

• Wij bieden jou een inspirerende en creatieve 			
werkomgeving.

• Je gaat doelgericht te werk en streeft altijd naar 		
innovatie en het beste resultaat.

• Persoonlijke ontwikkeling, een goede werksfeer,
veel plezier.

• Werkervaring is een pluspunt maar geen must.

• en een stevige uitdaging bij een jong dynamisch 		
bedrijf met tal van mogelijkheden en ruimte voor
initiatief.

m33 helpt ondernemingen met ambitie om hun doelen te verwezenlijken
door middel van creatieve strategieën, ijzersterke branding en relevante digitale tools.

Stuur uw begeleidende brief en cv naar administratie@m33.be

