Vacature: fulltime Front-end developer in Maasbree
Profiel
Als webdeveloper ben je eindverantwoordelijk voor het realiseren en onderhouden van kwalitatieve en
gebruiksvriendelijke websites en webshops. Je bent deel van een zelfsturend team met een proactieve en
ondernemende houding. Voor bestaande klanten ben jij een aanspreekpunt als het gaat om aanpassingen,
nieuwe wensen of incidenten. Tevens initieer je verkoopkansen bij bestaande klanten.
Je zorgt ervoor dat je up to date blijft m.b.t de laatste ontwikkelingen en trends op het web gebied.
Je rapporteert hiërarchisch aan de Senior medewerker.
Werkomgeving
Libelnet is voor MKB klanten, de informatie management partner m.b.t. ICT-, Web- en Promotiemiddelen. Met
consultancy en maatwerk leveren we nieuwe diensten, producten en functionaliteiten voor klanten. We zijn
een informele en platte organisatie met veel ruimte om talenten en vaardigheden te ontwikkelen.
Competenties
● Klantgerichtheid, Flexibiliteit, Creativiteit, Innovatief, Accuratesse, Inzicht in wensen van users,
Overzicht houden, Ondernemerschap, Innovatief, Aanpassingsvermogen, Nieuwsgierigheid, Bijhouden
van ICT ontwikkelingen
Taakomschrijving
● Heeft affiniteit met klant & techniek, realiseert aspecten mb.t.:
o Ontwerp, realisatie en support van de opdrachten
o Informeert de klant met nieuwe ontwikkelingen (W&R, beveiliging, techniek)
o Uitvoering en aansturing van SEO
o Advies en uitvoering van Social Media en Nieuwsbrieven campagnes
● Levert zijn bijdrage om de kwaliteit continu te verhogen
● Een vorm van pragmatisme en flexibiliteit is essentieel
● Planmatig en gestructureerd werken en volgens prioriteit opleveren
Opleiding en ervaring
● HBO of WO niveau functioneel automatisering
● Ruime ervaring (>3 jaar)
● Consultancy bij advies & voorlichting
● Nederlands taal in woord en schrift bovengemiddeld sterk
● Kennis van o.a. HTML5, CSS(3), JavaScript, jQuery, PHP, MySQL
● Ervaring met Joomla, Magento, WordPress en WooCommerce is een pré
● Ervaring met Clang en Mailchimp is een pré
Salaris en type contract
● Nader te bepalen a.d.h.v. de kennis en ervaring die je meebrengt

