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Vacature: front-end developer (junior)  
 

Ga jij je eerste stappen in het werkveld zetten en zie je graag heel concreet resultaat van je werk? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor een 3-jarig project zoeken wij een front-end developer die mee 
wil werken aan de transitie van onze desktopapplicatie naar een webapplicatie.   
 
De IT-afdeling is een belangrijke schakel binnen onze organisatie. De software die we hier 
ontwikkelen wordt zowel door klanten als collega’s gebruikt. We zijn een platte organisatie, werken 
graag met korte lijnen en geen vraag is te gek. In ons open kantoor is hiervoor alle ruimte en via 
Teams houden we contact met de collega’s die vanuit huis werken. Je gaat bij ons kleine bedrijf 
dagelijks aan de slag met software voor grote en bijzondere bedrijven en maatschappelijke 
organisaties, zonder eerst in de file te hoeven staan. 
 
Wat ga je doen? 
Wij zijn bezig met de redevelopment van onze softwareoplossing: een treasury management 
systeem. Dat is niet zomaar een systeem: het is omvangrijk, fungeert in samenwerking met andere 
systemen en is voor vele klanten cruciaal in de bedrijfsvoering. Uitdagingen genoeg dus. Jij kunt 
hieraan bijdragen door webpagina’s te ontwikkelen die in lijn liggen met de huisstijl van Ilfa en eerste 
tests uit te voeren. Binnen de kaders van het project is er veel ruimte voor creativiteit en eigen 
invulling. Na een inwerkperiode waarin je van ons gezellige team uitgebreid uitleg krijgt over onze 
oplossing en wensen ga je aan de slag met ontwikkelingstaken. Je hebt redelijk wat zelfstandigheid, 
maar er is altijd ruimte voor overleg met je collega’s en je wordt begeleid door een senior developer. 
Je maakt als IT-team samen vooruitgang en werkt naar een eindproduct, waarin je concreet je werk 
zult terugzien.  
 
Wie zoeken we?  
De ideale front-end developer is zelfstandig, leergierig, nauwkeurig, een teamplayer en wil wat leren 
over de financiële wereld. Verder vragen we:  

• Minimaal hbo werk- en denkniveau in een technische richting; 

• Je hebt ervaring met of wil graag meer bijleren over: HTML 5, CSS 3, Angular v14 en/of 
TypeScript;  

• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en 
het Engels; 

• Verklaring Omtrent Gedrag (de kosten vergoeden wij uiteraard). 
 
Wat bieden wij?  

• Een tijdelijk contract voor de duur van het project (verwachting: 3 jaar); 

• Werkweek van 40 uur; 

• Mogelijkheid tot thuiswerken (2 dagen per week); 

• Salaris € 2.400,- tot € 2.800,- per maand (op basis van ervaring en een werkweek van 40 uur); 

• Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding; 

• 26 vakantiedagen (op basis van een werkweek van 40 uur); 

• Laptop van de zaak; 

• Informele werksfeer met genoeg ruimte voor teambuilding; 
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• Actieve begeleiding door ervaren collega’s; 

• Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. 
 
Wie zijn wij? 
Ilfa wil dat elke organisatie over de juiste financiële middelen, kennis en inzicht beschikt waarmee ze 
hun ambities kunnen realiseren. Wij kunnen een klant bij elk onderdeel van het financiële proces 
ondersteunen. Van advies tot uitvoering, Ilfa staat naast de ondernemer en loodst hen door de 
financiële wereld heen. Wij maken treasury toegankelijk.  
 
Een treasury zonder actuele data is in deze tijd ondenkbaar. Ilfa heeft een eigen team van ervaren 
software developers. Zij zetten hun jarenlange ervaring met IT en treasury in voor de opzet en 
doorontwikkeling van onze treasury software.  
 
Ilfa is gevestigd in Roosendaal aan de Bergrand 226 en heeft 12 medewerkers. 
 
Interesse?  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kelly Hoefnagels via 085 130 26 55 of 
kelly@ilfa.nl. Stuur bij interesse een motivatiebrief met cv naar: kelly@ilfa.nl. 
 
 


