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Front-end Developer
Description
Als Front-end Developer bij FleetGO ben jij verantwoordelijk voor de
doorontwikkeling van ons telematica platform. Je focus ligt hierbij voornamelijk op
customer experience en user interaction van de webapplicatie, met als pre onze
mobile apps (IOS/Android). Hierbij heb je directe invloed op de werkwijze en het
eindproduct.
Hiervoor beheers je object georiënteerd programmeren en denken om nieuwe
responsive (web)controls te kunnen ontwikkelen en bestaande functionaliteit uit te
breiden en te verbeteren, zonder dat die afdoet aan de leesbaarheid en
onderhoudbaarheid van de code.

Details
FleetGO Group Ltd.

Job Location
Lindenhof 1, 8051 DD, Hattem

Employment Type
Full-time

Working Hours
32-40h

Ervaring
Jij wilt dat onze (realtime) data middels de nieuwste technieken het beste wordt
gepresenteerd om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen! Hiervoor ben
jij altijd opzoek naar de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied.

Minimaal 1 jaar
software developer

ervaring

als

Jij gaat hiermee aan de slag in een team van 6 andere developers en een tester. Er
heerst een open sfeer op de werkvloer waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid
volledig bij jou ligt

Platform
TypeScript, React, HTML/CSS (SASS), NPM, NodeJS, Xamarin (Android/IOS),
HighCharts

Functie-eisen
Minimaal een afgeronde HBO/WO-opleiding
Minimaal 1 jaar ervaring als software developer
Je weet hoe je oplossingen effectief én gebruikersvriendelijk maakt
Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een
vereiste
Ervaring met web services (JSON, XML, RESTful)
Ervaring met Mobile app ontwikkeling (Xamarin) is een pre
Kennis van C# (backend) is een pre

Persoonskenmerken
Je bent een creatief, intelligent en initiatiefrijk persoon met passie voor software en
techniek in het algemeen.

Wat we bieden
Een verantwoordelijke en uitdagende functie in een snelgroeiende
omgeving
Veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief
De ruimte, tools en budgetten om succesvol aan de slag te kunnen
Een aantrekkelijk salaris
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
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