Wil je werken voor een
miljoen ondernemers?
Wij zoeken een doorgewinterde frontend-held
Standplaats: Utrecht (1 fte)
Wie zijn wij?
Wij helpen ondernemers met starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Wij doen
ons werk waar de overheid een rol heeft en laten zoveel mogelijk over aan de markt zelf. We zijn een
landelijke, middelgrote publieke organisatie en zijn te vinden op 19 plekken in Nederland. Onze
website is ons 20ste en grootste filiaal. Met betrouwbare en actuele digitale informatieproducten en
verschillende diensten zorgen we dat ondernemers groeikansen optimaal kunnen benutten.
Wat ga je doen?
Het onlineteam van de Kamer van Koophandel groeit hard. Waren we begin 2015 met één team, nu zijn
het er drie! Daarom zoeken we een frontend-held die ons helpt onze website naar een hoger niveau te
tillen. Interessant?
Ons webteam
Binnen onze organisatie neemt het webteam een bijzondere plek in. Een indruk.
Hippe tools
Gezien de publieke functie van de website krijgen veiligheid en stabiliteit veel aandacht. Binnen dat
kader gaan we met onze tijd mee. Samen werken we aan een site die is opgebouwd in .NET, HTML5,
CSS3 en Javascript. Geïnspireerd door methodes als SMACSS en BEM, schrijven we begrijpelijke,
herbruikbare codes. Als je niet schrikt van termen als jQuery, Sass, Gulp, Dust.js, dan kunnen jij en onze
frontenders goed door één deur.
Multidisciplinair
We zijn een team met interactie-ontwerpers en visueel ontwerpers, backend/frontend developers en
testers. Samen vormen we een bonte collectie van KvK-medewerkers en externe specialisten, van frisse
frontenders tot doorgewinterde designers.
Scrum
Wij zijn best trots op hoe we samenwerken: agile, met scrum. Om de paar weken leveren we werkende
resultaten op die we direct publiceren. We werken in een grote, open ruimte waarin elk team zijn eigen
plek heeft. Zijn we niet fysiek op kantoor, dan houden we contact via Slack of onze digitale backlog in
JIRA.

En jij?
Jij bent een doorgewinterde frontend-held. Je gaat al jaren mee in het vak en hebt al heel wat moois
helpen bouwen. Als we dan met elkaar kennismaken, laat je ons zien aan welke projecten jij werkte.
Bijvoorbeeld een snelgroeiend e-commerceplatform, waarbij een makkelijk schaalbare frontend
essentieel was. Of dat ene project waar je helemaal los mocht gaan op een one page application, daar
ben je misschien het meest trots op.
Code skills
• Je kent en volgt de W3C-webstandaarden.
• Jouw code werkt in (bijna) elke browser.
• Je schrijft semantische HTML5 en weet wat je met templating engines kunt.
• Je vertaalt designs moeiteloos naar responsive CSS3, met tools als Sass of Less.
• Je leest en schrijft Javascript en jQuery (en kunt ons ook nog wat leren).
• Je maakt het jezelf makkelijk met task runners, als Grunt.js of Gulp.js.
• Je helpt de architectuur en frontend-workflow te bewaken en verbeteren.
Een echte leading player
• Je bent flexibel, zelfstandig en ondernemend met een heldere visie op de strategie en architectuur van
front-end.
• Je schakelt gemakkelijk tussen management, designers en developers, bijvoorbeeld in de rol van lead
frontender.
• Je weet waarmee je bezig bent en hebt al genoeg epic fails en great successes meegemaakt. Daarmee
draag je bij aan de collectieve wijsheid van ons team.
• Je houdt jezelf en collega’s actief op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied (en daarbuiten).
• Jij doet alles voor je team, dat is duidelijk. Want met de mensen die beter zijn in bepaalde zaken dan
jij, bouw je pas echt mooie dingen.
• Je bent niet alleen een goede teamplayer, maar als het nodig is, deins je er ook niet voor terug om de
leiding te nemen.
Wij bieden jou ...
• Werken in een inspirerend team in hartje Utrecht.
• Een fijne werkplek.
• Veel vrijheid in hoe jij je werk wilt doen.
• Prima arbeidsvoorwaarden waaronder 23 vakantiedagen en 12 ADV-dagen op jaarbasis.
• Een NS-businesskaart en genoeg OV-mogelijkheden op loopafstand zodat je makkelijk op je werk
komt.
• Veel mogelijkheden voor inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling.
Kom langs!
Spreekt dit verhaal je aan? Dan lijkt ons het leuk als je binnenkort kennis komt maken. Graag horen we
wie jij bent en wat we elkaar kunnen bieden.
Stuur een mailtje naar of bel met Bruis Verbeek en we maken een afspraak: bruis.verbeek@kvk.nl,
tel.06 22 69 83 64.
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