Front end developer / UI Designer - Heb jij bloedgroep UI/UX?
Voor de afdeling ICT Operations, locatie Emmen, Scophius recruitment op zoek naar een
enthousiaste Front end developer / User Interface Designer (1 fte)
Over ons:
Deze klant ontwikkelt continu nieuwe en flexibele oplossingen om leerlingen, studenten, leraren,
scholen en onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het leerproces. Veel scholen en
onderwijsinstellingen spelen in op de veranderingen in onze dynamische samenleving. Ze zijn daarbij
graag gesprekspartner en verlenen diensten om dat mogelijk te maken in alle verschillende
omstandigheden.
Mijn klant is bijna 80 jaar actief in de onderwijsmarkt. In Nederland en België zijn ze inmiddels
uitgegroeid tot de grootste leverancier van leermiddelen en bijbehorende diensten. Jaarlijks leveren
ze meer dan 13 miljoen studieboeken, 4 miljoen digitale licenties en verschillende studiematerialen
aan leerlingen en studenten van het voorgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en aan de zakelijk markt.
Binnen hun vestigingen in Kampen, Emmen en Amsterdam werken ruim 400 betrokken
medewerkers. In het hoogseizoen wordt dit aantal uitgebreid met circa 3.500 uitzendkrachten die
ervoor zorgen dat meer dan 1,3 miljoen leerlingen en studenten hun leermiddelen op tijd en in
goede orde ontvangen en kunnen gebruiken.
Jouw rol binnen dit TOP bedrijf:
In de huid van de gebruiker kruipen is jouw tweede natuur. Dus maak je een user interface die
logisch is, simpel en als het even kan ook gewoon mooi. Om dat te realiseren werk je nauw samen
met vertegenwoordigers uit de business, back-end developers, testers, technisch en functioneel
beheerders en business analisten. Voornamelijk volgens Scrum en Continuous Integration.
Wie wij zijn
Je kent deze klant vast nog wel. De kans is groot dat zij er vroeger voor hebben gezorgd dat jij jouw
schoolboeken op tijd kreeg. Ontzorgen van het onderwijs en een leven lang leren leuker en beter
maken, zit nog steeds diep in ons DNA. Dat ze dat goed doen, blijkt onder meer uit het feit dat ze op
heel hoog staan in de Twinkle100, de lijst van de grootste online retailers in Nederland.
Inmiddels hebben ze onszelf helemaal opnieuw uitgevonden. En richten ze zich ook steeds meer op
de distributie van digitale leermiddelen. Wat dat betreft zitten ze met het hoofd al in 2020 en verder.
Ze zien onszelf daarom ook als een vlotte startup met veel dynamiek. Met een stabiele basis, waar ze
met passie en energie werken aan de oplossingen van morgen. Met de tooling van vandaag en
morgen. Ze vinden het zelf gaaf dat ze toepassingen ontwikkelen voor grote gebruikersomgevingen.

Wie jij bent
Met jouw passie voor mooi, simpel en logisch ben jij UI/UX Designer geworden. Met wellicht een
nadruk op de user interface, maar werkend vanuit brede kennis op het gebied van de wetten van
optimale user experience.
Zijn ASP.NET, React, JavaScript / ECMAScript, Docker, HTML / HTML5, SCSS / CSS / Sass (grotendeels)
bekend terrein voor je? Of wil je je daar nog verder in bekwamen? Geen zin meer om met
verouderde programma’s te werken, maar gewoon met state-of-the-art-tooling? En ben je niet bang
voor hun jaarlijkse piek, waarbij ze zich klaar maken voor het nieuwe schooljaar? Ga dan eens met dit
vooruitstrevende bedrijf praten in hun Studers Café. Hun heuze chill-, lunch- en meetingruimte in
Emmen, vol leuke en kundige collega’s.
Jij herkent je in
•
•
•
•
•

HBO- of WO-opleiding (ICT-gerelateerd of bijvoorbeeld Communicatie & Multimedia design)
met een flinke dosis kennis en werkervaring als developer
UI / UX
project- en procesmatig werken
klant- en resultaatgericht
teamplayer, creatief, analytisch, ambitieus en communicatief sterk.

Wat biedt mijn klant
•
•
•
•
•
•
•

een informele en oprechte, collegiale sfeer
ondersteuning bij jouw ontwikkeling, waaronder ruime opleidingsmogelijkheden, technische
meetings, congressen en beurzen
project- en procesmatig werken (Scrum / Agile / Continuous Integration)
professionele werkomgeving met moderne technologie, technieken en (front-end)
frameworks zoals Docker, NodeJS, React en ECMAScript 2015
gave projecten en ontwikkelingen
écht goeie koffie
en natuurlijk arbeidsvoorwaarden zoals die er in 2017 uit horen te zien.

Nieuwsgierig?
Stuur ons jouw CV met een motivatie waarom het je leuk en interessant lijkt om met hen om tafel te
gaan zitten. Dat kan naar remko@scophiusrecruitment.nl - of bel 06-42082263

