Ben jij een ervaren front-end engineer en wil je meer dan alleen formuliertjes maken? Vind je
geografische kaarten cool? Bouw jij straks mee aan de technologische infrastructuur voor
zelfrijdende auto’s?
Om de front-end van ons product naar een hoger niveau te tillen, met nieuwe functionaliteiten en UX
design, zoekt Simacan een front-end engineer.

FRONT-END ENGINEER | 32-40 uur, standplaats Amersfoort
Jij hebt passie voor het maken van features waarbij de gebruiker centraal staat. We willen onze klanten de
beste ervaring bieden. Jouw focus ligt bij het destilleren en implementeren van de talloze ideeën die de
afdeling Product Management heeft. Samen met UX designers en back-end developers komen deze ideeën
van de tekentafel tot op een lach op het gezicht van de eindgebruiker.
Kandidaat
● Hbo werk- en denkniveau
● Professionele werkervaring met het ontwikkelen van webapplicaties
● Ontwikkelervaring met JavaScript, HTML, CSS en React
Pre’s en likes:
● Ervaring met webpack, NPM, redux
● UX- en design-ervaring
● Ervaring met AWS
Aanbod
Een fulltime baan (minimaal 32 uur) bij een inhoudelijk gedreven club, met internationale ambities, die
werkt op basis van Scrum en Big Room Planning en increments (4 sprints). Als Front-end Engineer werk je
in een multidisciplinair team samen met back-end developers en UX-designers.
De cultuur is open, transparant en persoonlijk. Goede ideeën worden zeer gewaardeerd en je krijgt veel
vrijheid. Verder kun je denken aan flexibele werktijden, gezamenlijke lunch, goede koffie, zit-/stabureaus,
een bonusregeling (tot 1,5 maand), persoonlijk opleidingsbudget en een uitstekende pensioenregeling. En
aan hackathons en jaarlijks een outdoor weekend.
Simacan
Simacan is een jonge (2013), innovatieve en ambitieuze scale-up (30 fte) uit Amersfoort die bouwt aan een
complex dataplatform in de Cloud, waar miljoenen Nederlanders dagelijks de voordelen van ondervinden.
Onze producten (een web-API en een visualisatietool) integreren realtime verkeersinformatie in primaire
bedrijfsprocessen. Zo helpen we bijvoorbeeld Albert Heijn, Jumbo en PostNL om hun goederenstroom te
optimaliseren en bijvoorbeeld de ANWB om verhalen bij verkeersincidenten te publiceren.
Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geworden over Simacan en denk je dat jij ons team kan versterken? Stuur dan je
motivatie, cv en eventuele links naar jobs@simacan.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

