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Bedrijfsprofiel 
PTI gelooft dat (bedrijfs)informatie goed op orde, voor iedereen hetzelfde en altijd 
toegankelijk moet zijn. Vanuit die visie ontwikkelen wij slimme (communicatie)oplossingen, 
waarmee wij dé partner zijn voor het verzamelen en verwerken van grote volumes data. Dat 
doen wij door totaaloplossingen op maat te maken, waarbij wij gebruik maken van alle 
moderne, beschikbare communicatietechnologieën. 
 
Ons kantoor bevindt zich op een steenworp afstand van de A12 en het treinstation van Woerden.  

 
Voor onze afdeling Innovatie zijn we op zoek naar een enthousiaste frontend developer die 
grafisch ontwerpen en technische frontending weet te combineren. 
 
Ons huidige project heeft te maken met toegangsverlening (denk aan het openen van deuren 
met een pas, maar dan een stuk geavanceerder) en bestaat naast een aantal background 
services uit een interactieve, state-of-the-art webapplicatie waaraan jij jouw steentje gaat 
bijdragen. 
 

Technisch Frontend Developer 

 
Wat ga je doen: 
 Je werkt in een ScrumTeam samen met de Product Owner om 

onze gezamenlijke sprintdoelen te bepalen en behalen 

 Je denkt actief mee over hoe we de beste UX kunnen realiseren 

 Je ontwerpt mockups en wireframes die we bespreken tijdens de 
sprint planning 

 Deze zet je vervolgens om naar functionele code in JSX. 
 Je programmeert front-end javascript in React.JS 

 Wanneer je tijd over hebt ondersteun je het team met andere 
werkzaamheden afhankelijk van jouw kwaliteiten (bijvoorbeeld: 
stukje backend, meehelpen met testen etc.) 

 

Wat bied jij?  
Wil je optimaal functioneren? Dan is het voor ons van belang dat je 
beschikt over: 
 Een duidelijke mening over design en UX gecombineerd met een 

pragmatische insteek 
 Minimaal 4 jaar praktijkervaring met HTML(5) / CSS(3).  
 Minimaal 2 jaar ervaring in vergelijkbare functies, in een 

complexe web-based omgeving 
 Gevorderde ervaring met SaaS, BAM, Responsive Design 
 Minimaal 1 jaar ervaring met JSX en React.JS 
 Ervaring met Node.JS +2 
 Ervaring met Atlasian product suite, zoals Jira en Confluence en 

Bitbucket +1 
 Ervaring met GIT. 
 Een enthousiaste, flexibele en proactieve instelling 
 De honger om jezelf en ons constant te verbeteren 
 Leuke hobby’s naast je werk 

 
 
 

Bedrijfstak: 
Informatietechnologie 
en services 
 
Soort werk: 
Fulltime 
 
Ervaring: 
Medior  
 
Functie: 
Technisch Frontend 
Developer 
 
Contact 
Robin Steeneken 
+31 (0)348 466 888 
 
Website 
www.pti.nl  
 
Locatie 
Woerden 

http://www.pti.nl/
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Wat bieden wij?  
Wij bieden een uitdagende functie binnen ons team met ruimte voor eigen initiatief. Dit vullen 
we in door: 
 Je samen te zetten met andere enthousiaste ontwikkelaars die erg innovatief bezig zijn 
 Een hoge mate van zelfstuurzaamheid aan het team te geven en van het team te 

verwachten 
 De mogelijkheid om (binnen bepaalde grenzen) jouw eigen tools uit te kiezen 
 Opleidingen om jezelf nog beter te ontwikkelen zowel persoonlijk als in je vakgebied 
 Een aantal keer per jaar informeel samen de schouders te zetten onder activiteiten voor 

goede doelen zoals: ‘Spieren voor Spieren’ 
 Regelmatig samen naar meet-ups te gaan of deze te organiseren (bijvoorbeeld de PTI 

hackathon) 
 Een uitstekend salaris en dito arbeidsvoorwaarden, een fantastische lunchplek en een 

gezellige werkomgeving waar humor net zo belangrijk is als hard werken 
 

Ben je enthousiast? 
Geïnteresseerd? Wij vragen je dan om je sollicitatie op te sturen naar hr@pti.nl. Wil je meer 
informatie? Neem dan contact op met Robin Steeneken, per e-mail robin@pti.nl of per 
telefoon 0348 466 888.  
 
Wij maken graag kennis met je 
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