Door onze wereldwijde expansie zijn we op zoek naar een m/v:

FRONT-END DEVELOPER
Wat houdt het werk in?
Je werkt in de centrale marketingafdeling die onze 25 firma’s ondersteunt met online
én offline tools. Je bouwt samen met je collega’s aan ons centraal PIM-systeem en
zorgt dankzij onze middleware voor een output in responsive websites, dynamische
pdf’s & catalogen. Je wordt mee verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden
van responsive websites, applicaties, productwebsites en uiteindelijk webshops. Je
hebt aandacht voor design, usability, en bent een krak in HTML/CSS & Javascript.
Naast online kan je ook uit te voeten met een offline ontwerp en heb je ervaring met
de Adobe-pakketten. Je vertrekt steeds met een online-output als uitgangspunt,
maar kan dit ook makkelijk vertalen naar een offline tool.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede kennis van HTML5, CSS, Javascript is vereist
Goede kennis van PHP, MySQL
Je hebt gevoel voor design, user interface & user experience
Ervaring met Adobe-software zoals Indesign, Photoshop, Illustrator,…
Ervaring met meerdere CMS-systemen, Easy Catalogue, PIM’s en Document
managament is een grote plus
Je kan zelfstandig met een briefing aan de slag, werkt geconcentreerd en
respecteert deadlines
Je hebt een hands-on mentaliteit en toont initiatief
Je hebt minimum een Bachelor-diploma
Ervaring is een plus, maar geen must

Wat bieden wij jou?
Een nieuwe en centrale functie binnen Pollet Water Group, een internationale
bedrijvengroep actief in waterbehandeling. Al meer dan 4 decennia, legt Pollet Water
Group zich toe op water. Met hoofdkwartier in Waregem (België) en meer dan 20
bedrijven wereldwijd, levert Pollet Water Group zowel componenten als volledige
oplossingen in heel Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Samen met onze partners
en klanten, zetten wij het belang van water centraal: make water count!
Meer info op www.polletwatergroup.com
Interesse?
Stuur je motivatiebrief en C.V. naar pieter.spillebeen@pwg.be

