Front-end Developer
Fulltime (40 uur), HBO/WO, Oss

Maak kennis met InforIT
InforIT bestaat uit een hecht team van zo’n 60 mensen in Nederland en Roemenië, en ontwikkelt
innovatieve software voor intermodaal tank transport. Wij zijn de afgelopen 2 jaar sterk gegroeid,
hebben de ambitie om nog meer te groeien en zijn op zoek naar de juiste mensen die samen met ons
aan cutting edge software willen werken. Wij zijn per direct op zoek naar een gepassioneerde Front-end
Developer die technische vraagstukken in de front-end kan oplossen.

De functie
Met je code realiseer je het design zoals dat door onze designer wordt ontworpen en wordt vastgelegd
in onze UI Guide. Als teamlid van het Scrumteam Generic werk je aan het opleveren van generieke frontend packages, die door de projectteams gebruikt worden om de UI van hun software op te baseren.
Daarnaast zul je regelmatig worden ingezet om de projectteams te adviseren of te helpen bij het
realiseren van front-end maatwerkoplossingen.
Wie ben jij?
Je hebt kennis van / ervaring met de volgende technieken en tools, of gelijkwaardige alternatieven:








Angular 8 en/of hoger
NGXS state management
inheritance, composition, en mixins
Smart/dumb component pattern
Decorator pattern
Observers en promises
NPM packaging best practices

Verder heb je:
- minimaal een afgeronde IT HBO-opleiding;
- ervaring als front-end developer of full stack developer;
- enig begrip van hoe front-end en back-end op elkaar moeten aansluiten;
- Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Wat bieden wij?
Met een uitgebreid takenpakket ben je verzekerd van een afwisselende baan met veel
verantwoordelijkheden. Een uitdagende functie binnen een bedrijf met veel ambitie staat je te wachten.
Daarnaast kun je rekenen op:







Een fulltime positie;
Een passend salaris;
29 vakantiedagen;
Een goede pensioenregeling;
Goede arbeidsvoorwaarden;
Fijn en hecht team.

Wil je solliciteren?
Stuur dan je CV en een motivatie brief naar Bianca Dekker, Manager Software Development:
solliciteren@inforit.nl . Voor meer informatie over de functie bel 06-57326542. Geschikte kandidaten
nodigen wij uit voor een eerste gesprek (online) om kennis te maken.
Wij zoeken vaste uitbreiding voor ons team, het betreft GEEN INHUUR. Acquisitie naar aanleiding van
deze vacature wordt NIET op prijs gesteld.

