Frontend / Backend
DevelopeR
Wie zijn we?

Wie zoeken we?

Unc Inc is een online bureau in Amsterdam.
We bedenken, ontwerpen en ontwikkelen
voor web en mobiel. Daarmee helpen we
onze klanten waardevolle relaties met hun
publiek aan te gaan.

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven
full stack developer om ons team te
versterken voor vier tot vijf dagen per week.
Je werkt volwaardig mee aan verschillende
projecten, in een klein, relaxed team zonder
hiërarchie en zonder stropdassen. Je krijgt
de kans je te ontwikkelen en je kennis met ons
te delen, zoals wij ook met jou zullen doen.

We werken voor bedrijven, startups,
overheid en non-profit organisaties. We
maken online platformen, iOS & Android
apps, e-commerce webshops, campagnes
en meer. Ons team is klein en dynamisch,
waardoor we snel aan mediavernieuwingen,
trends en de modernste technologie kunnen
aanpassen.

Waar zitten we?
Ons kantoor is gevestigd in het voormalige
Shell laboratorium in Amsterdam Noord
(A-Lab), een creatieve broedplaats voor de
high potentials en bedrijven uit de mediatechnologie.

We zoeken iemand die:
• Een efficiënte en ambitieuze instelling
heeft
• Kennis heeft van php, html, css3, JS,
MySQL, Linux, Shell, SSH, Git
• Een flexibel persoon is
(geen 9 tot 5 mentaliteit)
• Nauwkeurig te werk kan gaan
• Zelf initiatief neemt en zelfstandig is
• Creatieve oplossingen kan bedenken

Wat te verwachten?

Wat ga je doen?

• Een veelzijdige baan bij een tof bedrijf

• Research & onderzoek

• Werken aan interessante projecten; Van
kleine websites tot grote platforms en
(web)apps

• Frontend (HTML, CSS, JS)

• Doorgroeimogelijkheden

• Backend (PHP, Drupal)
• Kennis van app ontwikkeling (iOS, Android)
is een pre

• Een directe en nauwe samenwerking met
alle collega’s
• Een marktconform salaris
• Goede hardware en ruime werkplekken
• Mogelijkheid voor het bezoeken van
events en het volgen van cursussen
• Leuke borrels en gezamelijke lunches

Meer informatie?
www.uncinc.nl | +31 (0)20 6892000 | info@uncinc.nl

