Functietitel: Javascript Developer in Merksem of in
Mechelen
Bedrijfsnaam: Foreach BVBA
Uiterste sollicitatiedatum: Niet van toepassing
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*
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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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Je maakt deel uit van een development team, dat verantwoordelijk is voor de
ontwikkeling van webplatformen en -applicaties die door honderdduizenden mensen per
dag gebruikt worden. Je schrijft moderne en goed gestructureerde JavaScript, Angular, of
React applicaties. Je werkt vooral op complexe projecten waar de nadruk op stabiliteit,
kwaliteit, performantie en gebruiksgemak ligt. Je helpt klanten en collega’s om solide
technische oplossingen uit te werken.
Je hebt ruime inspraak bij technologische keuzes en draagt actief bij aan het verbeteren
van best practices en standaarden voor webdevelopment. Elk team heeft expertise in
huis rond Java of .NET, en rond Angluar, React, of Javascript. Je bent verantwoordelijk
voor het cross-browser en cross-device functioneren van grote en minder grote
webproducten, en voor het ontwikkelen van complexe JavaScript, Angular, of React code.
Naar gelang je interesse word je meer of minder betrokken bij de Java of .NET
ontwikkeling. Je kracht zit in een doordachte aanpak, niet snel tevreden zijn, en altijd
willen bijleren.

Jij bent een developer met …
•
•
•
•
•
•
•
•

ervaring met het uitdenken en ontwikkelen van grote webplatformen;
een stevige, uitgebreide kennis van JavaScript (zowel van de taal zelf als van het
ecosysteem en bestaande frameworks);
kennis van Angular, React, Vue, of Node.js;
een basiskennis van object oriented applicatie ontwikkeling;
ervaring met cross-browser en cross-device testen en debuggen;
vasthoudendheid wanneer het gaat over performante, geteste, gestructureerde en
‘clean’ code;
de nodige communicatieskills en goesting om in een team te werken;
een voorkeur voor ‘agility’ in de brede zin van het woord, zoals een flexibele geest en een
natuurlijke drive om bij te leren en je skills voortdurend verder te ontwikkelen.

Je verdient bonuspunten als je...
•
•
•
•

ervaring hebt met SCRUM;
ervaring hebt met, of interesse hebt in Java & .NET;
ervaring hebt met ontwikkelen in een service based landschap
kennis hebt van coole Javascript tools, zoals Cypress, Gulp/Grunt, Node, canvas, BEM
methodologie, SVG.
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Waar kom je terecht?
•
•
•
•
•

Bij een technische specialist met teams vol goesting, waar passie, vertrouwen en
teamwork centraal staan,
in één van onze gerenoveerd industriële panden, in Merksem of in Mechelen,
met pooltafels om je creatieve knobbels te stimuleren,
een “open bar” en vers fruit naar believen, om van te genieten op ons groot terras,
en uiteraard: koffie.
In een open en vriendschappelijke werksfeer zal je bijdragen aan betekenisvolle projecten
die intensief gebruikt worden; je wordt correct verloond en je krijgt de ruimte (en het
budget) om bij te leren. Kortom, bij Foreach zal je deel uitmaken van een bedrijf in volle
groei.

Solliciteren kan op deze website https://www.foreach.be/jobs of via mail naar
job@foreach.be.
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