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Rol: Front-end Developer (M/V) 
Je komt terecht in een multidisciplinair team met een groot hart voor technologie en de gezonde ambitie 
om een verschil te maken. Als Front-end Developer help je mee om ons IPTV- en digital signage platform 
genaamd Pixee verder uit te bouwen.  

Taken: 
- Samen met het team zorg jij voor de finishing touch van onze applicaties, want UCast  gaat voor het 

onvervalste woweffect. 
- Je zorgt voor de perfecte vertaling van technische complexiteit naar gebruiksvriendelijke 

oplossingen. 
- Je kijkt vooruit naar de integratie van nieuwe toepassingen (domotica, IoT, machine learning en AI). 
- Je integreert met Laravel backend. 
- Jij bent hét aanspreekpunt voor de andere developers en product owners in het team. 
- Je kan je collega’s coachen en adviseren. 

 
Profiel: 

- Je bent zelfstandig, leergierig en enthousiast om nieuwe tech uit te proberen en collega’s te helpen 
met het uitwerken van een idee. 

- Een UCast'er werkt vaak aan verschillende projecten tegelijkertijd: API’s, interfaces, front-ends, data 
services, mobile apps en kan zijn/haar werkagenda in functie hiervan aanpassen. 

- Je hebt een proactieve, hands-on mentaliteit en deinst er niet voor terug samen met de klant aan 
issues te werken. 

- Een UCast'er houdt van kwalitatieve code én heeft de nodige level-headedness om met wat gezonde 
chaos om te kunnen. 

- UX Design en responsive design zijn jouw ding. 
 

Nodige kennis: 
- Moderne CSS methods: styled components, CSS Modules, … 
- Frameworks: Angular en/of React.js en/of Vue.js 
- CSS Framework: Bootstrap (eventueel aangevuld met Reactstrap, Material UI,…) 
- CSS Preprocessor: Sass (eventueel aangevuld met PostCSS, …) 
- Package managers: npm, yarn 
- Kennis van volgende tools: npm scripts, Webpack, Linters & Formatters 
- Volgende woorden klinken bekend: websockets, SSH, CRON 
- 3 jaar ervaring als Front-end Developer in een agile-omgeving, waar je dagelijks meehelpt aan het 

beheer van de backlog 
- Stevige ervaring in Git waarbij je weet hoe je branches aanmaakt en samenvoegt 

Connectify nv is in volle ontwikkeling. Met een jong team van 32 medewerkers 
integreren we efficiënte ICT-oplossingen in de professionele markt. We bieden een 
totaalpakket: voice, data, video & security. We brengen het one-stop-shop verhaal vanaf 
de aansluiting van de connectiviteit tot het geïntegreerd systeem van business 
applicaties. 
Voor ons dochterbedrijf UCast zijn we op zoek naar een ervaren en gedreven Front-end 
Developer die het team wil vervoegen. 
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Stuur uw CV naar stefan@connectify.be 

Extra pluspunten: 
- Mobiele applicaties: Flutter, React Native, Ionic, … 
- Unit, Integration & Functional testing 

 
Wij bieden: 

- Een salaris op niveau van uw verantwoordelijkheid 
- Een bedrijfswagen 
- Een aantrekkelijke korf van extra voordelen, zowel financieel als niet-financieel 
- Een dynamische en uitdagende omgeving die een gezonde ambitieuze groei beoogd 
- Een vrijdagse afterwork drink in onze bar en team building activiteiten doorheen het jaar 


