
Front-end developer bij De Drait Yachting - Drachten

Ben jij opzoek naar een parttime IT-functie waarbij jij je creativiteit de vrije loop kan laten
gaan? Dan is de functie als front-end developer precies wat jij zoekt!

Samen met onze vaste IT-medewerker, die gespecialiseerd is in back-end development, ben
jij verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van de front-end van onze huidige
taakbeheer applicatie en toekomstige websites. Op dit moment is het lopende project het
creëren van onze eigen ‘Drait app’ die wij kunnen gebruiken voor onze verhuur
werkzaamheden om een optimale communicatie te creëren tussen verhuurder en klant maar
ook tussen de medewerkers zelf. De back-end is hiervan al compleet geprogrammeerd,
maar voor de front-end kan er nog gewerkt worden aan b.v. de problemen met het schalen
van de layout van kleine naar grote schermen (het implementeren van React in de Django
templates). Daarnaast liggen er ook nog andere projecten op de plank, zoals het creëren
van nieuwe websites, nieuwe features bedenken en uitwerken voor onze lopende websites
en de bestaande wordpress websites up-to-date houden.

Wat vragen wij van jou?
-Ervaring met front-end (en back-end) development;
-Kennis van Javascript, HTML, CSS en van een front-end framework zoals Vue of React
+ ervaring met wordpress thema ontwikkeling. Optioneel: Bootstrap en Linux;
-Eventueel ook kennis van back-end systemen, zoals: Django, Python en Git;
-Ervaring met responsive webdesign;
-Creativiteit.

Wat bieden wij jou?
-Parttime functie (3 werkdagen);
-Een gezellige en informele werksfeer;
-Mogelijkheid om jouw kennis en ervaringen uit te breiden op het gebied van front-end
development;
-Marktconform salaris.

Over De Drait Yachting
De Drait Yachting is een internationaal bedrijf met twee vestigingen in Friesland (Woudsend
en Drachten) en twee vestigingen in Duitsland (Brandenburg en Röbel). De hoofdvestiging
bevindt zich in Drachten, waar zich naast een yachtcharter ook een jachthaven en jachtwerf
bevindt. T.b.v. alle activiteiten bij De Drait, ontwikkelt onze eigen IT afdeling zelfstandig
websites en applicaties.

Lijkt het jou een mooie en leuke kans om jouw ervaring en kennis op het gebied van
techniek en design te gebruiken bij het invullen van deze functie? Neem dan snel contact
met ons op en stuur jouw CV en eventueel voorbeelden van de door jou gemaakte projecten
naar jacqueline@dedrait.com.
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