
FRONT-END
DEVELOPER

WORD JIJ DE FRONT-END HELD 
VAN ONS DEV. TEAM?

Wil je niet alleen uitvoeren maar ook ownen? Heb je liever een 
technische uitdaging dan een makkelijke klus? Wil je werken aan 
betekenisvolle projecten van klanten met een missie? Kom dan werken bij 
Unc Inc als front-end developer.

WIE ZIJN WIJ?

Money makes the world go round, zeggen ze. Maar het leven draait om meer dan dat. Met 

creativiteit en technologie kunnen mensen de wereld verbeteren, in alle opzichten. Samen 

met onze klanten en hun eindgebruikers bedenken, ontwerpen en bouwen we daarom 

digitale producten niet alleen financieel waarde opleveren maar ook een positieve impact 

hebben. Platformen, apps, website, alles wat we maken moet mooi, inspirerend, functioneel 

en in de toekomst nog steeds relevant zijn. Ons beste werk is dan ook voor de doelen waar 

we in geloven.



WAT GA JE DOEN?

Je werkt volwaardig mee aan verschillende projecten, in een klein, zelfsturend en 

multidisciplinair team. Je krijgt daarin veel verantwoordelijkheid en kunt soms direct 

schakelen met de klant, als je dat wilt. Je krijgt de kans je te ontwikkelen en je kennis met 

ons te delen, zoals wij ook met jou zullen doen. Zo leren we van elkaar en van de projecten 

die we doen, elke dag weer.

WIE BEN JE?

Je hebt oog voor design en bent in staat te sparren met de UI/UX designer. Zo hou je elkaar 

scherp en werk je samen aan het best mogelijke resultaat. Je vak is deels werk en deels uit 

de hand gelopen hobby; je bent een liefhebber en volgt nieuwe ontwikkelingen in jouw 

vakgebied op de voet. Je voelt je comfortable bij het maken van responsive designs and het 

doen van cross-browser development. Je hebt ervaring met HTML5, CSS3, SASS & LESS en 

Javascript (React, ES6, jQuery. Webpack en Babel zijn een pré). Je past graag principes als 

Gitflow toe en ervaring met Twig template engine en Zeplin is een pré. Je hebt minimaal 

twee jaar relevante werkervaring en bent ambitieus, verantwoordelijk en neemt initiatief. 

Bovenal ben je sociaal en hou je van gezelligheid.

WAT BIEDEN WE?

We bieden je een uitdagende functie van vier tot vijf dagen per week met een goed salaris. 

In een jong, hecht en vriendschappelijk team werk je aan toffe projecten voor non-profits, 

start-ups, en andere initiatieven. Behalve de positieve impact selecteren we werk ook op de 

technische uitdaging. Zo programmeren we voor sensoren, beacons en Internet of Things. 

Ook doen we eigen projecten als The Coffee Copter, puur om te spelen en weer nieuwe 

dingen te leren. Verder krijg je de ruimte om kennis en inspiratie op te doen op cursussen en 

evenementen. Maandelijks organiseren we ook een ‘Eve of Inspiration’ waar we de dingen 

die ons inspireren weer met elkaar delen.

WAAR ZITTEN WE?

Ons mooie en ruime kantoor is gevestigd op een kleine scheepswerf op het NDSM terrein. 

Omringd door water, leuke barretjes en allerlei evenementen bieden we een werkomgeving 

die alle ruimte geeft aan creativiteit en inspiratie.



ENTHOUSIAST?

Stuur je cv en motivatie naar jobs@uncinc.nl of reageer liever nog via LinkedIn, dan krijg je 

binnen 1 week bericht. Stuur dan wel graag een motivatie mee.

VRAGEN?

Bel ons dan even op +31 (0)20 6892000 of stuur een mail naar jobs@uncinc.nl.

Recruiter? Nee bedankt!


