Connect24-7 zoekt Web designer – M/V - halftijds
Vacature
Connect24-7 is een snel groeiend bedrijf dat meer dan 1.200 restaurants, food shops en
diverse partners ondersteunt bij het nog efficiënter runnen van hun zaak:


Eenvoudig te bedienen kassa, handhelds en beheer modules



Gebruiksvriendelijke verkoop apps zoals de klantgerichte webshops, tafelreservaties
& klantenkaarten



Innovatieve services zoals bestellen en betalen via de smartphone

Connect24-7 biedt eerlijke en onafhankelijke producten en services voor de echte food
professionals! Duidelijke waarde voor de eindgebruikers, dat is wat je gaat ontwerpen.
Het jong team dat bestaat uit meerdere nationaliteiten met super kantoor in Rumst – precies
tussen Antwerpen en Brussel; geen files! - zoekt enthousiaste doorzetter om een van de
snelst groeiende startups in België verder te versterken. Belangrijkste verantwoordelijkheid
is het ontwerpen van gebruiksvriendelijke website en mobiele applicaties voor restaurant en
food markten en de online & mobiele platforms. De uitdaging ligt vooral bij het raken van de
juiste snaren bij de restaurants & food shops in de verschillende landen.
Volgens de wensen van de klant vertaal je als designer voor het web & mobile met gemak
wireframes naar een eersteklas ontwerp. Je zet je eigen ontwerpen zonder probleem om
naar HTML en CSS. Je werkt onder meer met Photoshop en Illustrator, en wordt ingewijd in
Sass en andere relevante nieuwe technologieën.


Een uitdagende job zonder sleur en verveling met een passende verloning



Voldoende verantwoordelijkheid om je creatieve en/of technische kunnen te
ontwikkelen



Belangrijke plaats binnen jong en dynamisch team

Gewenst profiel


Je toont graag je creativiteit en probeert graag eens iets anders



Je houdt van afwisseling



Je houdt steeds het overzicht zonder de details uit het oog te verliezen



Je bent een geslaagde persoonlijkheid, vooral in het beheersen van de nukkigheden
van browsers en developers

Mooi meegenomen:


Je hebt een geweldig gevoel voor humor en zelfrelativering



Talent in frontend



Een goed begrip van HTML en CSS3. Javascript en Sass een plus



Ervaring in responsive design en UX, A/B testing & Google Analytics



Een passie voor grafisch design die niet beperkt is tot het internet



Ervaring met het ontwerpen van effectieve brochures en banners in Indesign is een
pluspunt



NL, FR, EN en liefst ook enige DE kennis



Een goede smaak, vanzelfsprekend open voor discussie



Je denkt Call-to-action



Zonnetje in huis

We nodigen je graag uit om te solliciteren. We horen graag waarom jij voor Connect24-7 wilt
werken en waarom je denkt geschikt te zijn voor deze functie. Beantwoord de volgende
punten duidelijk in je motivatie waarom deze job voor jou de enige echte is en stuur ons je
CV:


Welke uitdagingen je ziet voor de marketing van Connect24-7



Wat je salarisindicatie is



Per wanneer je kunt starten

Denk jij dat jij de perfecte persoon bent voor deze baan? Reageer dan snel per e-mail met
een motivatie en je uitgebreide CV.

Connect24-7.com
HR – Tjerk Homminga
Petrus van der Taelenstraat 2
2840 Rumst
info@Connect24-7.com

