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

Vanwege voortdurende groei is INFORIT op zoek naar een gepassioneerde Front End
Developer, die zelfstandig technische vraagstukken in onze front end kan oplossen. 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 front end 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.
We zoeken iemand die het leuk vindt om nieuwe dingen te proberen en die nieuwe
ontwikkelingen in het vak bijhoudt, iemand die niet bang is om met techniek aan de slag te
gaan. Iemand die openstaat voor een geintje en gezelligheid en goed in een team kan
functioneren.
Onze SCRUM teams, verdeeld over Roemenië en Nederland, houden zich bezig met het
ontwerpen, bouwen, testen, documenteren en implementeren van onze software. Onze nieuwe
generatie software is microservice based en draait in containers (Kubernetes) op Azure.
INFORIT biedt in de internationale logistieke sector een pakket aan van innovatieve software
voor transportmanagement. Onze missie is deze aansturing, planning, en uitvoering zo goed
mogelijk voor te bereiden, te begeleiden en uit te laten voeren door middel van moderne
software die alle gebruikers in de keten helpt. Daarnaast zijn we een bedrijf dat het belangrijk
vindt dat mensen plezier hebben in hun werk en zichzelf kunnen zijn. We hebben een hecht
team met een informele sfeer, waar collegialiteit voorop staat.
INFORIT biedt op technisch vlak veel mogelijkheden: we werken met moderne technieken zoals
de nieuwste versies van Angular, Jest, statemanagement met NGXS en smart/dumb principle.
Verder werken we met Kubernetes/Docker, CI/CD, Elasticsearch, Mongo, RabbitMQ,
Sendgrid/Twillio en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe technieken die kunnen helpen om
onze software nog beter te maken. We doen dit met zijn allen, werken bij INFORIT is werken in
een team.

Wij bieden:
- Een flexibele en informele werkomgeving;
- Een sterk en enthousiast team;

-

Voldoende doorgroeimogelijkheden op persoonlijk en technisch vlak;
Interessante use-cases en de mogelijkheid deze op te lossen met de nieuwste
technieken;
Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fitness abonnement, sporten
onder werktijd en flexibele werktijden.

Wij zoeken:
- Iemand met minimaal een afgeronde IT HBO-opleiding;
- Met enkele jaren ervaring als Front End Developer of full stack engineer;
- Die begrijpt hoe front end en back end op elkaar moeten aansluiten;
- Met een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
- Die zich herkent in de volgende eigenschappen:
Lef, Agile mindset, zelfstandig, analytisch, kritisch, snel lerend, overtuigend;
- En die bij voorkeur ervaring heeft met de volgende zaken:
• Angular 7 of hoger (vereist);
• NGXS state management;
• Inheritance, composition, en mixins;
• Smart/dumb component pattern;
• Decorator pattern;
• Observers en promises;
• NPM packaging best practices.

Wil je solliciteren?
Stuur dan je CV en een motivatie brief naar Robert Jan Vonk: solliciteren@inforit.nl. Geschikte
kandidaten nodigen wij uit voor een (online)gesprek 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.

