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Krachtig communiceren 

Als het er echt om gaat 

Connectie maken, als het er echt om gaat. Dat is wat onze opdrachtgevers dagelijks van ons vragen.  
We werken voor verschillende opdrachtgevers aan vraagstukken rondom innovatie, zorg, mobiliteit, 
duurzaamheid en onderwijs. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in onze organisatie verankerd. 
Wil jij als front-end developer bijdragen aan de grote transities waar onze opdrachtgevers een leidende rol in 
hebben? 
 
 

Vacature Front-end developer CSS / HTML / JavaScript 
Nijmegen, 32 - 40 uur (per direct) 
 

Waar ga je werken? 

Als front-end developer bij Gloed werk je op hoog niveau in een gespecialiseerd online team met front-end 
developers en interaction designers. Dit bureau in hartje Nijmegen telt in totaal 25 collega's: developers, 
vormgevers, tekstschrijvers en communicatieadviseurs. Wij hebben het hybride werken omarmd en werken op 
kantoor, bij de klant, bij partners, onderweg of gewoon thuis. 
 
We werken graag aan websites met veel content en zetten daar Umbraco CMS voor in. Voor e-mail marketing 
zijn wij Copernica marketing software specialist. Bij minder complexe vragen zetten wij WordPress en 
MailChimp in. We richten ons werk zo in dat je zo veel mogelijk nieuwe kennis en ervaring op kan doen als 
ontwikkelaar.  
 

Wat ga je doen? 

− Je zet bestaande ontwerpen om naar webapplicaties, websites en mail templates en zorgt voor de 
implementatie in diverse systemen. 

− Je werkt met diverse technieken aan de front-end van applicaties; je schrijf en test je eigen code, 
implementeert nieuwe features en verwijderd bugs. 

− Je werkt volledig mee met de rest van het team op een Agile-werkwijze. 

− Je wordt bouwt kennis op van de systemen waar wij veel mee werken razor/umbraco. 

− Je onderhoudt contact met klanten. 

− Je volgt actief ontwikkelingen op jouw vakgebied. 
 

Wat verwachten wij van jou?  

− Je hebt gevoel voor vormgeving. 

− Je bent communicatief vaardig. 

− Je kan verantwoordelijk omgaan met de vrije indeling van je werkdagen. 
 

Vaardigheden 

Must:  HTML | CSS (Sass) | JavaScript/TypeScript (bijv. React of Vue, Angular) | Git | NPM/Webpack/Gulp 
 
Pré:  C# | Azure devops | Adobe XD/Photoshop/Illustrator | Umbraco 
 
Ben je niet bekend met de pre’s, geen probleem. Dan verwachten we van jou een gezonde nieuwsgierigheid en 
de bereidheid om je dit eigen te maken. Uiteraard met ondersteuning van ons en of trainingen. 
 

Competenties 

Hands-on | Secuur | Nieuwsgierig en leergierig | Gedisciplineerd en werkt accuraat | Open persoonlijkheid, 
maakt makkelijk contact, teamspeler | Zelfstandig met een heldere visie en planmatige aanpak 
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Krachtig communiceren 

Als het er echt om gaat 

Wat bieden wij jou? 

− Je wordt onderdeel van een zelfstandig, slim en betrokken team. Gedreven professionals en creatieve 
mensen in het vak van communicatie, online marketing, strategie, business development en development.  

− Een open cultuur waar we hard werken combineren met veel plezier. 

− Toekomstperspectief in een groeiende organisatie met op termijn een vast contract.  

− Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid. 

− Genoeg ruimte om te sparren met je (senior) collega’s over technische uitdagingen. 

− Een belangrijke functie in een vooruitstrevend bedrijf. Bij ons is volop ruimte voor variatie in werk en eigen 
initiatief. Je kunt bij ons volop ontdekken, uitproberen en jezelf verder ontwikkelen.  

− Samen maatschappelijk impact maken voor onze maatschappelijk betrokken en innovatieve 
opdrachtgevers.  

− Een marktconform salaris dat past bij jouw kennis en ervaring.  

− Aantrekkelijke (extra) arbeidsvoorwaarden. Denk aan een goede reiskostenvergoeding, pensioenregeling, 
winstuitkering, thuiswerkvergoeding en studiebudgetten. 

− 27 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. 

− Vers fruit en duurzame koffie op ons kantoor. 

− Onbeperkt sporten in ons karakteristieke oude pand. Trap op, trap af!  

− Een goede combinatie tussen thuiswerken en een fijne werkplek in Nijmegen met gezellige collega’s. Als je 
wilt dan sluit je aan bij de gezamenlijke lunch. Of ga een keer mee escapen of hardlopen! 

 

Wie zijn wij? 

Gloedcommunicatie is een veelzijdig, creatief en full-service communicatiebureau met meer dan 35 betrokken 
medewerkers. Veel verschillende organisaties weten ons te vinden voor heel divers werk. Van idee, marketing-
communicatiestrategie tot en met executie, monitoring en optimalisatie. Dit doen wij elke dag vanuit onze 
kernwaarden: vuur, verbinding en beweging. Gloedcommunicatie is informeel en geen dag is er hetzelfde. Het 
werken met deadlines en commerciële uitdagingen zorgt voor veel dynamiek en afwisseling. Dit vraagt om 
eigen verantwoordelijkheid, goede communicatie en flexibiliteit. Wij werken daarom op meer plekken dan op 
kantoor: bij de klant, bij partners, onderweg in het OV of gewoon thuis.  
 
Geïnteresseerd? Wij kijken uit naar jouw reactie. Mail je motivatie en cv naar hr@gloedcommunicatie.nl. Meer 
ons en ons werk vind je op www.gloedcommunicatie.nl of bel met 024 323 91 10 en vraag naar Adelbert Smal.  
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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