
 

FRONT END DEVELOPER        

The iVOX Mission Statement: 

For our clients we provide impact. Creating powerful consumer insights, newsworthy branded stories and 

media campaigns driven by a strong focus on connecting with consumers. 

 

For consumers we create a unique opportunity to connect with their brands. Providing a multitude of 

interactive conversation and feedback channels with brands and media, thereby embracing the consumer 

democracy. 

 

In doing so, we spark connections between consumers, brands, marketing & communication specialists, 

market researchers and media houses. Everybody wins. 

__________________________________________________________________________________________ 

iVOX zoekt een Front End Developer, die enthousiast onze missie en waarden mee uitdraagt - “We Spark 

Connections” 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Als Front End Developer: 

 Ontwikkel je interactieve testen op basis van aangeleverde designs en teksten. Deze testen worden 

vaak gelanceerd bij grote mediapartners zoals kranten, radio- en televisiezenders. De uitdaging is 

compatibiliteit op alle soorten devices en performantie speelt hier ook een grote rol. De interactieve 

testen worden opgebouwd vanuit een bestaand platform waarbij oplossingen op maat ontwikkeld 

worden. Bij de start van de functie werk je nauw samen met de senior developer en op termijn zal je 

zelfstandig(er) gaan werken. 

 

WAT JIJ ONS BIEDT 

Kennis 

- Je behaalde een diploma Bachelor Toegepaste Informatica, een diploma HBO5 Informatica of 

je bent gelijkwaardig door ervaring 

- Je hebt een uitstekende kennis van Javascript (incl. jQuery), HTML en CSS 

- Indien je ook kennis hebt van MySQL, PHP, Linux hosting, GIT, Grunt, Photoshop, Indesign of 

Illustrator ben je helemaal een topper! 

- Je bent een initiatiefnemer 

- Je communiceert vlot met collega’s en klanten 

- Je hebt oog voor design 

- Je hebt inzicht in briefings van klanten en wendt je talent aan om tot het gewenste resultaat te 

komen 

 

Wil je zien wat wij van jou verwachten? Neem een kijkje op deze links: 

- De mobiliteitstest 

- De dichter-bij-huis-werker-test 

- Batterijen tellen 

 

 

 

https://debedrijfsmobiliteitstest.ivox.be/
https://ivox.socratos.net/preview-test/20150609_vacature_dichterbijhuiswerken
https://secure.ivox.be/projects/20160572/public/testlink/create/nl


 

Attitude 

- Je hebt een flexibele en proactieve houding 

- Je hebt een kritische geest, je werkt nauwgezet en je deinst er niet van terug om gangbare 

zaken in vraag te stellen en mee te zoeken naar efficiëntieverbeteringen 

- Je hebt een teamspelersmentaliteit en springt bij waar nodig 

- Je kickt op deadlines en bent stressbestendig 

- Je houdt van uitdagingen 

- Je bent op de hoogte van de vele ontwikkelingen in je vakgebied 

 

WAT WIJ JOU BIEDEN  

- Wij bieden je een competitief loon overeenkomstig je ervaring, aangevuld met een resem 

extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering (vanaf 25j), hospitalisatieverzekering 

en 12 compensatiedagen omwille van 40-urige werkweek) 

- Een inspirerende werkomgeving vlakbij de Leuvense Vaart, bij een bedrijf in volle groei 

- Een tof team van collega’s die er dag in dag uit helemaal voor gaan! 

- Ijsjes in de zomer, jaarlijkse teambuilding, lasershoot-fun, kickertafel-overwinningen (als je goed 

genoeg bent!), … 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Overtuigd dat jij en iVOX de perfecte match zijn? Aarzel dan niet en stuur ons vandaag je motivatie en 

volledig cv: 

 vacatures@ivox.be 

 +32 16 22 64 62  

     Engels Plein 35/01.01 – 3000 Leuven 

      www.ivox.be  

 

 

 

  

 

 

 

 


