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Alphatronics is een organisatie die zich onderscheidt door het leveren van innovatieve totaaloplossingen.
Om de huidige groei mogelijk te maken, zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s om onze dynamische
ploeg te versterken.

Front End Developer (m/v)
Als software ontwikkelaar kom je terecht in een gedreven team dat bestaat uit mensen die van hun passie en
hobby hun beroep hebben gemaakt. Het is een technologisch uitdagende omgeving waar hardware, software
en mechanische vormgeving hand in hand gaan.
Je help mee aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke en responsieve web interface die de
ondersteuning vormt van een intern ontwikkeld software platform. Dit platform vormt samen met onze
hardware modules een totaaloplossing dat wordt ingezet in het gebied van zorgverlening, toegangscontrole
en proces automatisatie.
De web toepassing is een single page JavaScript web app opgebouwd op basis van het Aurelia framework
met een ASP.NET core back-end.
Je krijgt de ruimte om zelf initiatief te nemen en jouw eigen competenties verder uit te werken.
Voornaamste taken:
• Deelname aan de brainstorm en research fase
• Uitwerken UI prototypes en wireframes
• Implementatie UI schermen
Vereiste studies:
• Bachelor in ICT

Ervaring:
• 1 of 2 jaar ervaring
Technische vaardigheden:
• Goede kennis van Javascript, Typescript,
jQuery, CSS en HTML5
• Kennis van REST API’s en JSON/XML
• Kennis van Aurelia framework is een pluspunt
• Ervaring met ASP.NET Core, Entity Framework en
Linq is een pluspunt

Profiel:
• Je beschikt over een analytische geest
• Je werkt gestructureerd, nauwgezet, kan prioriteiten stellen
en waar nodig ook pragmatisch te werk gaan
• Je werkt graag in teamverband
• Je werkt graag met nieuwe technologieën  
en bent altijd bereid om bij te leren

Wij bieden:
• Een afwisselende job in een groeiende, familiale onderneming
• Eerlijke verloning volgens ervaring, kennis en inzet
• Doorgroeimogelijkheden
• Een positieve en aangename werksfeer
Interesse?
Stuur je CV met motivatiebrief
ter attentie van Lieve Bekaert
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