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ONDERNEMENDE
FRONT-END DEVELOPER
Ga jij deze
uitdaging aan?

We kunnen hier natuurlijk flashy teksten neerzetten als ‘we
zijn het leukste, meest hightech, en gezelligste bedrijf van
Nederland, al dan niet de wereld’. Maar dat zijn we niet. We
zijn wel anders, open minded, getalenteerd, beetje vakidioot
en flexibel. En vernieuwend, dat zeker. Plus, we zijn op zoek
naar mensen die zichzelf, hun carrière en onze diensten beter
maken. Let’s brighten up the internet.

Jij kan samenwerken met accountmanagers en creatieven. Niet de makkelijkste types, die je kennis en kunde
zullen uitdagen. Omgekeerd kun jij ontwerpers uitdagen om in hun online werk het uiterste uit zichzelf te halen.
Je hebt dus goede technische expertise én oog voor vormgeving. Samen met ons team en designers maak jij

websites. Interactieve websites, gave websites, goed werkende websites, websites waar de bezoeker plezier
van heeft. Je bent creatief, daagt jezelf uit en haalt het beste uit elk project. Omdat dat in je zit en omdat je trots
wilt zijn op het resultaat. We zeggen niet voor niets: let’s brighten up the internet.

Vanzelfsprekend ben en blijf je op de hoogte van trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie,

die je deelt met je collega’s. Je wil (altijd) blijven leren, staat open voor nieuwe ideeën en zoekt proactief kansen
om die te realiseren. Met jouw kennis en ondernemendheid help jij DOOR online het verschil te maken.
Wat we vragen:
•	hbo werk- en denkniveau;
een of meer jaar ervaring als frontend developer
in een creatieve Wordpress omgeving
•	aantoonbare ervaring met HTML5, CSS3,
Javascript
•	kennis van PHP, MySQL, Twitter, Bootstrap,
jQuery is een leuke extra pre
• bekend met SEO
•	teamplayer met goede communicatieve
vaardigheden
• en oog voor details of course

Wat we bieden:
•	Uitdagende baan bij een groeiend en gezond
communicatiebureau
• Ruimte voor ontplooiing en initiatief
•	Een goed salaris en extra’s die voorbij
‘goed’ gaan
• Een plek in een jong en gedreven team
•	Mooie werkplek in Kerkrade met
uitstekende horeca naast de deur
(lees: McDonald’s) ;-)
• Werken aan een uitgebreide portefeuille.

•

MEER? Kom maar op!

Lijkt het je wat? Stuur ons in het kort waarom je bij DOOR communicatie en vorm wilt werken en
waarom wij dat ook moeten willen. Inclusief CV en eventueel andere stukken die jou daarbij gaan

helpen. De sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere gesprekken en het maken van een case.
We houden onze mailbox in de gaten: dominique@doortedoen.nl Of bel: 045-541 42 42
Kom jij het verschil maken?
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