IT FULL-STACK DEVELOPER
Wat houdt de functie in?
•
•
•

je bent een full-stack medior/senior online developer gespecialiseerd in PHP,
Javascript, React, HTML 5 en CSS
je staat in voor de verdere uitbouw van onze verschillende B2B online platformen
je implementeert de nieuwe CRM modules

Wat bieden we aan?
•
•
•
•
•

een vooruitstrevend team én bedrijf dat inziet hoe belangrijk jouw inbreng is
een team dat verschillende projecten beheert
het plezier om iets te helpen creëren waar je dagelijks het resultaat van ziet en voelt
een goede verloning en extra legale voordelen
na je opleiding is er mogelijkheid tot thuiswerk (max. 2 dagen per week)

Wat verwachten we van jou?
•

je bent een afgestudeerde professionele bachelor IT met minstens 5 jaar ervaring als
full stack programmeur (of je kan ons overtuigen dat je minstens evengoed bent)

•

dat je het team helpt op vlak van jouw specialisaties; je brengt stijl, je laat de
projecten leven en doet ze constant groeien naar iets beter

•

je volgt de beste ontwikkel methodieken op de voet en je schat in wanneer “best
practices” en “design patterns” gevolgd moeten worden en wanneer niet

•
•

je kan worden ingeschakeld in front-end én back-end ontwikkeling
je bent sterk genoeg om een project autonoom aan te pakken maar je presteert ook
sterk in team

Plaats van tewerkstelling
•

Sint-Niklaas

Wie zijn wij?
Charles is een Belgische bedrijf dat toonaangevend is in de voedingsindustrie.
Sinds 1935 produceren wij de (h)eerlijkste charcuterie, salades en bereide maaltijden.
Stuk voor stuk van ambachtelijke topkwaliteit.
Het resultaat van een passie voor smaak, doorgegeven van generatie op generatie.
Bij Charles zijn we generatiedenkers. Gezondheid, Dierenwelzijn en Milieu staan hoog op
onze agenda. Door duurzaam te ondernemen, zetten wij ons -dag in dag uit- in voor een
betere toekomst voor U & voor de volgende generaties.
Interesse?
Mail uw cv naar chantal.eeckman@charles.eu

