Vacature
Front-end developer (junior, parttime / fulltime)
Als Front-end Developer bij Filelinx werk je aan software waar dagelijks
ongeveer 10000 gebruikers tegenaan kijken. Jij draagt bij aan stabiele
software op basis van een MVVM-architectuur en bent verantwoordelijk
voor het met data vanuit de API ‘tot leven brengen’ van de statische componenten die worden ontwikkeld. Aangestuurd door een senior denk je mee
over de gekozen oplossingen en draag je ideeën voor verbeteringen aan. Je
werkt in een informele werksfeer samen met andere developers, designers
en consultants.
Wij hebben voor jou
• Een creatieve werkomgeving in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer;
• Een top notch werkplek met een perfect workstation en een bureau wat op zit- en 		
stahoogte ingesteld kan worden;
• Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden;
• Elke dag een lekkere lunch op kantoor;
• Ruimte voor je eigen ideeën, initiatieven en ontwikkeling;
• Een fanatiek team van enthousiaste slimmeriken om mee samen te werken;
• De mogelijkheid om fulltime of parttime (vanaf 24u) te werken.
Jij hebt
• HBO werk- en denkniveau;
• Ervaring met Javascript/ Typescript;
• Een proactieve en resultaatgerichte instelling;
• Een ondernemende en creatieve geest;
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels;
• Veel enthousiasme, leergierigheid en gedrevenheid;
• Gezonde nieuwsgierigheid naar de nieuwste technieken;
• Een zelfstandige werkhouding, maar een voorkeur voor werken in teamverband.

Over FileLinx
Filelinx is een creatieve club in
Zoetermeer. Wij geloven dat onze
software het antwoord is op de
vraagstukken waar veel organisaties nu mee worstelen: security, robotisering en integratie. Wij
ontwikkelen veilige software om
informatie te integreren en werkprocessen te robotiseren. Klanten
van Filelinx gebruiken de software
voor het verwerken van facturen
en documenten, als intelligente fileserver, als zoekmachine,
als CRM-systeem en als projectadministratie.

Geïnteresseerd in deze
vacature?
Stuur dan je CV en motivatie
naar: vacature@filelinx.com
ter attentie van Paul van Baar.

Je hebt eventueel
• Een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau;
• Relevante werkervaring;
• Ervaring met Git, MVVM;
• Ervaring met SCSS, Typescript, REST, .NET C#, SQL.

FileLinx stopt pas met zoeken naar een junior front-end developer als
we jou gevonden hebben. Laat ons weten waar we je kunnen vinden.

www.filelinx.com/vacatures

