HTML5/Javascript/CSS App Developer
Ontwikkelaar met oog voor grafische details

Basalte creëert unieke gebruikservaringen voor woningen met domotica door zijn tijdloos productgamma
dat in meer dan 60 landen wereldwijd verdeeld wordt. Dankzij de innovatieve technologie en het exclusief
design zien onze producten er niet alleen leuk uit, ze voelen ook goed aan en zijn eenvoudig te gebruiken.
Welkom in de ultieme slimme woning, welkom bij Basalte!
Als sterk groeiende KMO zijn wij momenteel op zoek naar een (m/v) HTML5/Javascript/CSS App Developer
om ons team te versterken.
Binnen ons R&D team werk je mee aan de ontwikkeling van applicaties. Met jouw expertise assisteer je ook
de customer service.

- Functieomschrijving -

- Jouw profiel -

•

Vanuit jouw vakdomein werk je mee aan
de ontwikkeling van nieuwe iOS/Android web
applicaties. Hierbij word je betrokken bij de
volledige development cyclus, van concept
tot release.

•

Tot jouw belangrijkste taken behoren:
• Opstellen en reviewen van specificaties
• Creëren van gebruiksvriendelijke interfaces
• Integreren van applicaties met bestaande en
nieuwe producten
• Testen en documenteren van de ontwerpen

•

•

Je werkt mee aan de maintenance en continue
verbetering van onze bestaande applicaties.
Enerzijds assisteer je onze technische support bij
het analyseren en oplossen van gerapporteerde
problemen. Anderzijds werk je mee aan het
implementeren en testen van nieuwe releases

•
•

•
•

Je hebt een bachelor of master informatica/web
development
Je hebt ruime ervaring in het programmeren van
websites/apps in HTML/Javascript/CSS
Bijkomende ervaring met Angular en native iOS/
Android applicaties is een plus
Je bent analytisch, denkt logisch en hebt een
hands-on mentaliteit
Je bent een doorzetter en werkt zelfstandig met
de nodige aandacht voor deadlines
Je bent perfect Nederlandstalig en Engelstalig
- Ons aanbod -

•
•
•
•

Een job met uitdagende technische projecten in
een hoogtechnologisch bedrijf te Merelbeke
Een professionele omgeving waarbij je in contact
komt met de allernieuwste technologieën en
innovatieve domoticatoepassingen
Een no-nonsense bedrijfscultuur met ruimte voor
initiatief en persoonlijke groei
Marktconforme verloning.

Plaats tewerkstelling:
Nijverheidsweg 1B – 9820 Merelbeke

Interesse? Stuur je cv en motivatie naar hr@basalte.be
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