Vacature Angular Frontend developer
https://www.icdrachten.nl/vacatures/vacature-angularjs-frontend-developer/

Company: YP Your Partner
Location: Drachten
Level of education:
Period: Onbepaalde tijd
Internship: No
Interests: Innovatie
Wat je je vrienden vertelt over je werk:
“Ik zorg voor optimale klantbeleving door apps te ontwikkelen die fungeren als persoonlijke
digitale assistent”
Wat je echt doet als Angular Frontend developer:
Jij loopt voorop in technische ontwikkelingen binnen de markt. Je vindt het heerlijk om
nieuwe toepassingen te ontwikkelen en bent van nature nieuwsgierig naar wat de
oplossingen van nu en de toekomst kunnen betekenen voor je klanten.
In deze functie werk je aan de ontwikkeling van nieuwe en bestaande software. Je verzamelt
requirements en stelt het ontwerp van het frontend op. Je zorgt voor de implementatie en
test wat je hebt gemaakt. Ook onderzoek je nieuwe technologieën voor natuurlijke interactie
die zorgen voor een nog betere klantbeleving. Daarnaast neem je binnen het team een
leidende (voorbeeld)rol aan in het verder professionaliseren van frontend development.
Jouw kennis van user interfases brengt ons R&D team naar een hoger plan.
Wat wij vragen van een Frontend developer:
• Een afgeronde HBO/WO opleiding in een ICT-gerelateerde richting;
• je hebt werkervaring met web development en beheerst hierin diverse talen;
• drie jaar relevante Angular ervaring;
• affiniteit met IoT en Big Data;

Vacature Angular Frontend developer | 1

• kennis en ervaring met Scrum is een pre;
• je bent bekend met Angular en Bootstrap;
• kennis van C#.Net is een pre.

Wat bieden wij jou:
• Een prikkelende werkomgeving bij een vooruitstrevende en informele organisatie;
• een uitdagende functie met ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden waarbij je ook
binnen de bedrijven uit het Innovatiecluster een kijkje in de keuken kunt nemen en kennis
en ervaring kunt opdoen;
• uitstekende arbeidsvoorwaarden;
• flexibele werktijden en part-time werken is mogelijk.

Over YP Your Partner:
YP Your Partner is al meer dan 30 jaar actief in de wereld van informatietechnologie. De
informatiesystemen worden, veelal in combinatie met de toepassing telemetrie, ingezet om
installaties op afstand te kunnen beheren, te monitoren en te besturen.
YP Your Partner bouwt niet alleen intelligente informatiesystemen, maar ook duurzame
relaties met klanten, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de producten, kennis en
ervaring. ‘Samenwerking’ met partners is het sleutelwoord dat de kern vormt van alle
activiteiten.
YP Your Partner is tevens lid van het Innovatiecluster Drachten. Binnen dit cluster wordt er
met 23 high tech bedrijven nauw samengewerkt, zowel op het gebied van technische
kennisuitwisseling, maar zeker ook op human capital. Je baan bij YP Your Partner kan dan
zomaar het startpunt zijn voor een prachtige loopbaan binnen het cluster.
Als Frontend developer werk je in een klein team en daarom is samenwerken erg belangrijk.
YP Your Partner hecht veel waarde aan een efficiënte en fijne samenwerking met duidelijke
communicatie zodat het team elkaar versterkt en kan groeien.

Meer informatie?
Kijk op www.yp-yourpartner.nl voor meer informatie. Voor vragen is YP Your Partner te
bereiken op 0512-589 842 en het sturen van een sollicitatie kan naar info@ypyourpartner.nl.
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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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