Frontend Vue.js developer
Bedrijfsdetails
Samen slimmer leren: daar gaan we bij VAN IN elke dag voor.
VAN IN is de grootste educatieve uitgever in België en maakt deel uit van Sanoma Learning, (onderdeel van de Finse groep
Sanoma).
Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 190 medewerkers en nog veel meer auteurs kunnen wij het onderwijs innovatieve en
kwaliteitsvolle leermiddelen aanbieden, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Met ons aanbod voor basis- , secundair-, hoger- en
volwassenenonderwijs streven we naar een geoptimaliseerd leerproces, verhoogde werkefficiëntie en maximale motivatie voor
leerkracht en leerling.
Als marktleider in educatieve leermiddelen speelt VAN IN een belangrijke rol om het onderwijs van de toekomst mogelijk te maken.
We zetten met succes in op projecten die gepersonaliseerd leren en lesgeven mogelijk maken. Zo werd VAN IN met bingel en
diddit, onze digitale leerplatformen, verkozen tot het beste ICT-project van het jaar.

Functie
Wat ga je doen?
Bouw mee aan de meest innovatieve en boeiende educatieve applicaties. Lokaal, maar in een internationale context.
Als frontend Vue.js developer maak je deel uit van één van onze fantastische Scrum teams. Je ontwikkelt nieuwe functionaliteiten, lost problemen
op en maakt analyses van complexere
vraagstukken.
Je verliest kwaliteit niet uit het oog en motiveert je teamleden hetzelfde te doen.

Profiel
Wat vragen wij?
Je bent gebeten door de informaticamicrobe. Een hogere informatica-opleiding kan helpen, maar finaal telt je ervaring.
Ondertussen heb je al een aantal jaren ervaring in ontwikkeling van complexere webapplicaties met Vue.js.
Je maakte al deel uit van een Scrum team en je wil nooit meer anders.
Je bent een echte teamplayer, en stelt het teamresultaat voorop.
Je kan algemeen sterk uit de voeten met JavaScript en CSS.
Je hebt ervaring met het schrijven van frontend unit testen (Jest of equivalent).
Openheid om in uitzonderlijke situaties mee in PHP te ontwikkelen is zeker een pluspunt maar niet vereist.
Git kent voor jou geen geheimen.
Al onze applicaties draaien op AWS. Ervaring met of kennis van AWS is geen must maar wel een pluspunt.
Je gaat geen uitdaging uit de weg. Je denkt op een creatieve manier mee aan duurzame oplossingen.
Je communiceert vlot in het Nederlands en het Engels.












Aanbod
Wat bieden wij jou?








Impact - Een betekenisvolle job, waarmee je het verschil maakt voor duizenden leerkrachten en hun leerlingen.
Ontwikkeling – Je werkt binnen een boeiende en steeds evoluerende omgeving waar leren centraal staat en je volop kansen krijgt om je
talenten te ontplooien.
Motivatie - Een motiverend salarispakket met tal van extralegale voordelen.
Werkplezier - Ruimte voor initiatief en creatieve ideeën, gepassioneerde en betrokken collega’s. Je komt terecht in organisatie met een
mensgerichte cultuur en DNA waar veel aandacht gaat naar het welzijn en werkgeluk van de medewerkers.
Flexibiliteit – Telewerk dat werkt voor ons! Je werkt structureel van thuis, en ontmoet wekelijks je team in ons kantoor in omgeving Gent.
Onze vergaderzalen & werkplekken zijn volledig uitgerust voor hybride meetings. Sowieso bespreek je dat met je team: zolang de
communicatie maar werkt! Kijk alvast eens binnen in onze kantoren!
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