FRONT-END DEVELOPER (SENIOR/LEAD)
Draag als Front-End Developer bij aan de innovatiekracht van Priva. Jij levert een
belangrijke bijdrage aan het vergroten van de klantwaarde en klantbeleving van (nieuwe)
diensten.

Allround developer met Front-End als specialiteit

Je toont ownership

Aandacht voor een goede werksfeer en persoonlijke groei

Werken binnen een Agile organisatie

Priva is een wereldwijde marktleider op het gebied van procesbeheer en klimaatregeling in de
internationale kastuinbouwsector. Ook in de gebouwde omgeving is Priva een toonaangevende
fabrikant van klimaatregelingen: één op de drie gebouwen in Nederland is uitgerust met een
Priva klimaatregelingssysteem. Het is Priva’s missie om een optimale omgeving te creëren
waarin zowel planten als mensen zo goed mogelijk kunnen werken, groeien en zich kunnen
ontwikkelen. Dit doen we met geavanceerde technologie, producten en kennis. Wij bieden
oplossingen voor tuinbouw, gebouwautomatisering en alles daartussenin met een unieke
combinatie van software, hardware en diensten. Wij zijn er dan ook trots op dat onze
oplossingen resulteren in een lager verbruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals energie en
water.

Wat doet een Front-End Developer bij Priva?
Je komt in een team dat bouwt aan cloud services, bestaande uit web applications, crossplatform apps en een Azure back-end. De webapplicaties van onze verschillende services
komen samen in een portal, waarbij intuïtieve en consistente UI die aansluit bij onze huisstijl
belangrijk is. Je focus ligt op de ontwikkeling van de front-end, maar jouw bijdrage is hiertoe niet
beperkt. Je bent in staat met HTML/CSS en client-side scripting intuïtieve en responsive web
applicaties te bouwen. Vanuit jouw ervaring en senioriteit ben je ook in staat om andere
teamrollen uit te voeren, zoals recruitment, mentoring, scrummaster of teamlead.

Als Front-End Developer bij Priva kom je te werken in een zelfsturend developmentteam van 6
á 8 teamleden. Hierbinnen zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd. Binnen Priva R&D
zijn er een aantal specialistenteams die meerdere developmentteams ondersteunen; denk
hierbij aan UI/UX, documentatie en DevOps.
Wie ben jij?
Voorop staat dat je je als Developer met specialiteit Front-End kunt vinden in de missie van
Priva. We denken daarnaast dat wij een match zijn als je:
· minimaal 5 jaar ervaring hebt als developer;
· minimaal 3 jaar hebt gewerkt als Front-End Developer;
· diepgaande kennis hebt van en ervaring hebt met Angular, Typescript, HTML, CSS en
Bootstrap (in ieder geval 4 van 5);
· beschikt over bewezen werk- en denkniveau op HBO of WO niveau (door opleiding of
ervaring);
· vloeiend kunt communiceren in het Nederlands en Engels.
Extra credits op voorhand krijg je als je:
· Kennis hebt van Sass en 3rd party UI toolkits zoals Kendo UI;
· Kennis hebt van MVC, WebApi, C#, Visual Studio, VSTS en .NET core.
Je treedt daarnaast op als coach en sparringpartner voor je collega’s binnen jouw team, maar
ook breder binnen R&D. Je bent leergierig en onze climate for growth past in jouw ambitie om
je de komende jaren te blijven ontwikkelen.
NB: bovenstaande lijst is een omschrijving van de ideale kandidaat. Mocht je op dit moment
niet aan al onze wensen voldoen, aarzel dan niet om toch te reageren. We gaan de komende tijd
namelijk gewoon door met groeien, net als jij!
Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
Binnen de afdeling Research & Development werken ruim 120 gekwalificeerde en betrokken
professionals die producten ontwikkelen voor de marktsegmenten waarin Priva actief is. Binnen
de afdeling Research & Development wordt in kleine teams gewerkt aan innovatieve projecten
en aan de doorontwikkeling van bestaande productlijnen. Aandacht voor nieuwe technieken en
de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers zorgt ervoor dat onze professionals blijven
groeien.
We creëren niet alleen ‘a climate for growth’ voor onze klanten, maar ook voor jou. Wij geloven
dat vertrouwen in talent en ruimte geven aan ontwikkeling het beste in mensen naar boven
haalt. We hechten veel waarde aan een gezonde en prettige werkomgeving. Zo kun je op onze
Priva Campus dagelijks sporten in onze eigen crossfitruimte ‘The Box’, dagelijks lunchen in ons
restaurant waar onze eigen chef-kok verse gerechten bereidt, flexwerken en goede koffie
drinken in onze Hub, je collega’s uitdagen voor een potje air-hockey en de week samen
afsluiten op een van onze vrijdagmiddagborrels. Onze actieve personeelsvereniging organiseert
regelmatig activiteiten, zoals een weekendje weg, sportevenement of workshop. Wij bieden
prima passende arbeidsvoorwaarden en groeimogelijkheden, die we graag tijdens een gesprek
met jou bespreken.

IN EEN NOTENDOP
Functie
Front-end developer
Afdeling
Research and Development

Opleidingsniveau
HBO of vergelijkbaar
Werkervaring
Senior
Contract Type
32-40 uur
Locatie
De Lier - Netherlands

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?
Stel ze gerust!
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