
  

R&D Front-End (JavaScript) software engineer (m/v) 

voor ons kantoor te Beernem of Aalter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functieomschrijving: 

- Je werkt als software engineer in de R&D-afdeling waar je mee verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling 

en optimalisatie van onze software met de nadruk op Front-End ontwikkeling (o.a. tracing oplossing, 

lokalisatie, telemetrie op afstand of afgeleiden). 

- Je bouwt mee aan de verdere ontwikkeling en ondersteuning van bestaande applicaties en nieuwe 

producten. 

Profiel: 

- Je hebt een diploma hoger onderwijs informatica, industrieel ingenieur of gelijkgesteld door ervaring.  

- Je hebt een goede kennis van moderne JavaScript, HTML en CSS. 

- Kennis van Vue.js, NodeJS en webpack is een pluspunt. Voor het gebruik van deze technologiën bestaat de 

mogelijkheid tot een interne opleiding. 

- Je bent punctueel, hebt oog voor detail, en levert een aantrekkelijk resultaat af als Front-End ontwikkelaar. 

- Je hebt notie van moderne web architectuur en achterliggende technologieën. 

- Je bent thuis in het eco-systeem van Open Source bibliotheken, build systemen, dependencies etc. 

- Je kan werken met een Source Control Management systeem als GIT en kent de daarbij horende workflow. 

- Je hebt noties van TCP/IP networking en een affiniteit met wireless technologiëen. 

- Je bent leergierig, kan zelfstandig werken, ziet oplossingen in probleemstellingen, en bent een doorzetter. 

- Je bent communicatief vaardig in het team, creatief, en neemt verantwoordelijkheden ter harte. 

- Je beschikt over een goede kennis van Nederlands en Engels. 

Wij bieden:  

- Een jong en dynamisch gemotiveerd team van collega’s. 

- Bediendencontract met een competitief loon, firmawagen en tal van voordelen. 

Contact: 

Stuur uw C.V. met motivatiebrief naar hrm@multicap.be, wij contacteren u voor een afspraak. 

Multicap is een value added distributeur gespecialiseerd in draadloze en mobiele oplossingen. Buiten de verdeling 

van professionele, high-end draadloze producten maken wij tevens onze eigen producten en oplossingen. Zo 

hebben we onze eigen IoT server ontwikkeld met koppelingen naar tal van hardware en telemetrie toestellen 

voor auto’s, trailers, personen etc. en dit over GSM-netwerken, Wi-Fi netwerken en andere draadloze mediums. 

Deze oplossing staat reeds jaren bij toonaangevende klanten en onze eigen R&D heeft daar dan ook de handen 

mee vol. Samen met ons team van experts garanderen we onze klant en de meest up-to-date oplossingen.  

Vandaag zoeken we voor ons kantoor te Beernem een gemotiveerde (m/v)  R&D engineer. 
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