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Functieprofiel 
 
 

Functietitel: Front-End Developer  

Afdeling: eCommerce 

Rapporteert aan: eCommerce Manager 

Locatie: Amsterdam 

 
 
 

Wie we zoeken: 

 
Bij Lebara Nederland zijn we per direct op zoek naar een gemotiveerde Front-end developer. Lijkt 
het je leuk om te werken voor snelgroeiend telecom merk in de Sim Only markt? Dan zoeken we 
jou!  
 
Jouw functie 
Als front-end developer zorg je ervoor dat onze online omgeving nog beter gaat werken. Je werkt 
nauw samen met de UI/UX designer, copywriters, Product Owner en de Test Engineer. Als front-
end developer ben je in staat om de designs om te zetten in goedwerkende HTML/CSS code 

waarbij responsive en usability hoog in het vaandel staan. We zoeken iemand die analytisch is 

ingesteld en niet bang is om op creatieve manier te kijken hoe je iets draaiend kunt krijgen.  

 

Wij draaien op het CMS systeem van SAP Hybris.   
 

Wat we vragen: 

 

Als front-end developer ben je:  
 

• Al minimaal twee jaar professioneel actief als Front-end Developer 

• HTML5, CSS3, Javascript heer en meester 

• Leergierig, meedenkend, zelfstandig en oplossingsgericht 

• Tot op zekere hoogte visueel ingesteld 

• Bekend met (subtiele) animatie 

• Op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied en weet het hiermee te 
inspireren 

• Bekend met en gewend aan deadlines en samenwerken in teamverband 

• Bekend met werken in SCRUM-methodiek 

• Vaardig in de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  

• Opgeleid op HBO/WO (denkniveau) 

• Bekend met cross-browser ontwikkeling, mobiel is een pre  

• Bereid om mee te denken over concept, design en implementatie   
 

Wat we bieden: 

 
Een uitdagende en dynamische rol in een internationale organisatie die continue in beweging is. 
Je werkt in en met een gemotiveerd team, in een open en ambitieuze cultuur met korte lijnen en 
veel vrijheid en verantwoordelijkheid.  
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Verder bieden we: 

• Een contract voor 32 tot 40 uur per week met concurrerende arbeidsvoorwaarden 

• Uiteraard een ruim Sim Only abonnement van de zaak 

• Een potje tafeltennis zodra het mogelijk is 
• Goede (online) sfeer!  

 

Ben je enthousiast? 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je motivatie inclusief cv naar: 
jobsnl@lebara.com. Voor meer informatie kijk op: https://werkenbijlebara.nl/  
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