BRANDING MEANS BUSINESS bij Commandos. Met creatief design, digitale middelen en
opvallende, e ectieve marketing bouwen wij aan merken en merkstrategieën. De focus ligt
op branding en re-branding. Dat doen we voor steeds meer klanten, onze aanpak en
enthousiasme slaan aan met positieve resultaten voor onze klanten tot gevolg. Vandaar dat
wij op zoek zijn naar een:

Creative developer 32-40 uur
Als creative developer bij Commandos werk je in een hecht, ambitieus team waarin
iedereen vanuit z’n eigen expertise werkt aan uiteenlopende projecten. Van de ontwikkeling
van online tools tot nieuwe retailconcepten en van productlanceringen tot complete
brandingcampagnes. We werken voor maar vooral mét onze opdrachtgevers.
Hierin ben jij een belangrijke schakel: jij zorgt voor een logische, creatieve, slimme vertaling
van onze ontwerpen en concepten naar een soepel werkende online omgeving. Aan
websites die er niet alleen goed uitzien, maar ook goed gebouwd zijn en gebruiksvriendelijk
en functioneel zijn.
Daarbij ben je meer dan uitvoerder: we verwachten dat je de vrijheid neemt om met jouw
gevoel voor design en technische kennis de online beleving naar de ‘next level’ te brengen.
Met animaties, rollovers, scroll-e ecten en wat je maar in huis hebt. Zo bouw je letterlijk
mee aan de branding van onze klanten.
Jouw kennis
Als creative developer bij Commandos werk je onder andere met: PHP, Git, Vue.js, Nuxt.js,
Node.js, SCSS, Vanilla en ES6. Kun je met deze tools als creative developer zorgen voor
geweldige gebruikerservaringen? Neem dan direct contact met ons op!
Wat breng je mee?
- Minimaal 4 jaar ervaring als creative developer - design i.cm. development is jouw ding
- Teamspirit en gezelligheid - je werkt graag samen met designers en developers, en zij
met jou
- Hbo-/wo-denkniveau: voor jou wordt het niet snel te ingewikkeld
- Interesse in design en oog voor detail - het moet wel móói zijn
- Gevoel voor interactie en animatie – jij weet wat nodig is voor de beste beleving
- Enthousiasme voor de nieuwste technieken; jij wil alles uitproberen
Wat bieden we jou?
- Een afwisselende, uitdagende baan (32-40 uur) met veel vrijheid en afwisseling;
- Een prettige werkomgeving waarin hard gewerkt wordt, maar ook veel gelachen;
- Alle mogelijkheden om je passie voor technologie te onderhouden en uit te breiden
– bijvoorbeeld via bezoeken aan events;
- Ambitieuze, talentvolle, inspirerende collega’s
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Meer weten of meteen solliciteren? We horen graag van je!
Mail of bel met Ramon Postma: ramon@commandos.nl / 06 25 55 00 46.

