Front-End Software Engineer
Kent JavaScript voor jou geen geheimen? Ben je vertrouwd met frameworks als React, Vue, …?
Zin om te goochelen met data en interacties en dit samen te brengen in een website of applicatie?
We zoeken een collega die geen enkele digitale uitdaging uit de weg gaat en mee wil werken aan
applicaties om ‘u’ tegen te zegen.

Jouw ervaring
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt relevante, aantoonbare ervaring in front-end development en web app development.
Je kan moeiteloos goochelen met HTML, CSS en JS.
Je hebt ervaring met single-page app frameworks als React, Vue, Angular …
Je hebt ervaring met of bent geïnteresseerd in mobile app development met React Native.
Ervaring met mobile app development (iOS, Android) is een pluspunt.
Je schrijft vlot leesbare en performante code.
Je code testen en debuggen zijn als het ware een tweede natuur.
Je hebt ervaring met het aanspreken en integreren van uiteenlopende API’s.
Je bent gebeten door digitale technologie en volgt de laatste trends op het web en mobile.
Leuke extra’s: gevoel voor design, …, geen must, maar een mooie bonus.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent gebeten door web en mobile en maakt graag dingen waar je trots op bent.
Je werkt graag zelfstandig, maar ook in team. Iemand die meedenkt en initiatief neemt.
Je hebt geen schrik van constructieve feedback.
Je hebt oog voor detail en bent kritisch voor jezelf.
Je bent flexibel en kunt goed om met deadlines.
Je denkt klantgericht en geniet ervan je klanten te laten schitteren.
Je kan om met de druk en flexibiliteit die eigen zijn een aan tech startup.
Je bent ambitieus en wil Zenjoy mee op de wereldkaart zetten.
Je bent nieuwsgierig: je bent en blijft digitaal helemaal mee.

Je takenpakket
• Je ontwikkelt en ondersteunt onze web en mobiele projecten.
• Je verzekert kwaliteit in je code dankzij Test-Driven Development.
• Je volgt gretig nieuwe technologieën op en evalueert het nut en de impact ervan voor onze
projecten en producten.

Wat we bieden…
Een uitdagende job als developer in een groeiende onderneming met een duidelijke visie.
Sympathieke en capabele collega’s, die van jou ook een sterspeler willen maken.
Top werkmateriaal en professionele omkadering: je eigen Macbook Pro, iPhone/Pixel, etc.
Een plaats in een multidisciplinair team, met mensen uit uiteenlopende achtergronden die weten
waarover ze spreken.
• Mogelijkheid om te groeien, zowel professioneel als persoonlijk. We voorzien een uitgebreide
waaier aan leermateriaal en investeren in continue vorming.
• Een werkplek aan de rand van Leuven, bereikbaar met openbaar vervoer (vlak bij station van
Heverlee).
• Een aantrekkelijk loonpakket aan te passen aan jouw situatie: we hebben het hier graag over in
een persoonlijk gesprek.
•
•
•
•

Over Zenjoy
Zenjoy (www.zenjoy.be) is een dynamisch bedrijf uit Leuven. We richten ons in de eerste plaats op
uitdagende web- en mobiele projecten. Daarnaast bouwen we aan eigen apps en producten,
waarbij innovatie op de grens tussen IT en menswetenschappen onze leidraad vormt. Zenjoy staat
voor kwalitatieve oplossingen op maat, creativiteit, innovatie en sociale bewogenheid.

Actie
Dus.. mail je cv naar jobs@zenjoy.be en vertel er iets bij over jezelf. We contacteren je zo spoedig
mogelijk.
Nog vragen? Neem contact op met Leen via leen@zenjoy.be of +32 16 43 93 81.

