SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Webdesigner
Bedrijfsnaam: IC Solutions
Uiterste sollicitatiedatum: 31/12/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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Vacature Webdesigner
Om ons team uit te breiden zijn wij op zoek naar een gepassioneerde webdesigner.
Wij zijn een kleine, toffe maar ambitieuze onderneming. Wij houden van digitale communicatie
met in het bijzonder websites, online shops, webapplicaties en social media.
Wij werken voor zowel kleine als grote bedrijven uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Het ontwikkelen van jouw talenten is een van onze prioriteiten.
Functieomschrijving
Als webdesigner ben je verantwoordelijk voor je eigen projecten. Je maakt en onderhoudt
websites, webshops en webapplicaties. Je overtuigd de klanten en je collega’s met je realisaties. Je
streeft naar het halen van de vooropgestelde doelen.
Wat we van jou verwachten
•

Je bent gepassioneerd door alle mogelijkheden van het internet en volgt de nieuwe trends.

•

Je hebt aanleg voor alles wat digitaal en internet is.

•

Je hebt een uitstekende kennis van WordPress, HTML5, CSS3 en PHP.

•

Je hebt een basiskennis van SEO, maar minstens even belangrijk is de interesse hierin.

•

Je wil vooruit, je wilt leren en verder evolueren als webdesigner.

•

Zelfstandig werken is voor jou geen probleem, maar ook binnen een team voel jij je goed.

•

Je bent nauwkeurig, georganiseerd en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

•

Je kan je vaardigheden aantonen met enkele gerealiseerde projecten.

•

Je slaagt er in om meerdere projecten te behandelen zonder het overzicht te verliezen.
Wat we jou aanbieden

•

Een goede verloning (op basis van kennis en ervaring)

•

Regelmatige opleidingen

•

Een klein, maar tof team

•

Veel afwisseling in je job

•

Voldoende vrijheid en mogelijkheden om je talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen
Contacteer ons
Ben jij de persoon die wij zoeken?
Mail je CV en motivatiebrief naar geert@icsolutions.be en overtuig ons!
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