
VACATURE
FRONT-END 
DEVELOPER

WERKEN IN EEN HECHT EN GEDREVEN 
TEAM? SOLLICITEER!

Plein.nl groeit waardoor het huidige team wel wat 
hulp kan gebruiken. Plein.nl is de grootste online 
winkel op het gebied van verzorgingsproducten voor 
jezelf, je gezin, je huisdier en het huishouden. We zijn 
een sterk groeiend en gezond bedrijf. Binnen Plein 
hebben we een informele bedrijfscultuur met korte 
lijnen. Er heerst een echte ondernemerssfeer, waar
door je de mogelijkheid hebt veel dingen uit te pro
beren en eigen te maken. Het kantoor en distributie
centrum bevinden zich in de omgeving van Utrecht 
en je komt te werken op de ITafdeling in Maarssen. 

FUNCTIE

Je hebt een belangrijke rol binnen het development 
team van Plein. Je bent bepalend voor het aanzicht 
en werking van onze shops en de backend. Je werkt 
mee aan de strategische richting rondom frontend. 
Je houdt jezelf op de hoogte van de nieuwste ontwik
kelingen en bouwt deze in om zo voorop te lopen in 
de markt. Je werkt samen in een team waarmee je 
via continuous delivery onze shop elke iteratie weer 
een beetje beter maakt. 

WIE BEN JIJ? 

  Je hebt HBO/WO werk en denkniveau 
  Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in als frontend 

developer 
  Je hebt uitstekende kennis van W3 standaarden – 

CSS3, HTML5, Javascript 
  Je hebt kennis van Javascript frameworks zoals: 

jQuery, AngularJS, Node.js e.d. 
  Maar ook: LESS / Sass, Gulp / Grunt, responsive  

design, Twig, scrum en versiebeheer (GIT) 
  Je bent communicatief sterk, ondernemend, 

nieuwsgierig en gedreven 
  Je vindt het leuk om samen in een hecht team 

te werken 

 
JE KRIJGT ER OOK WAT VOOR TERUG! 

  Snel veel verantwoordelijkheid 
  Alles om te werken: laptop, software, trainingen 
  Mogelijkheid tot volgen van relevante opleidingen 
  Marktconform salaris, bijdrage pensioenpremie, 

reiskostenvergoeding 
  Heel veel ruimte voor creativiteit 
  Elke dag een verse lunch van Bianca
  Al onze producten met personeelskorting 
  Fijne collega’s en een leuk jong team waar je veel 

kan leren 

CONTACT

We kijken uit naar je motivatie en CV per email:  
personeelszaken@plein.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet  
gewenst en daaraan verbonden sollicitaties worden 
niet in behandeling genomen.

Thuis in
verzorging


