
ONDERNEMING: Elaut nv

AFDELING: Development

LOCATIE: Passtraat 223, 9100 Sint-Niklaas

 WIE ZIJN WIJ?

Elaut nv brengt fun voor spelers
in lunaparken wereldwijd! We
bedenken, creëren en
produceren elektromechanische
amusementsspelen (denk aan
grijpkranen, coin pushers…),
steeds op zoek naar wat de
speler leuk vindt. Onze mensen
leven naar ons motto:

ALGEMENE FUNCTIEOMSCHRIJVING

Met het oog op nieuwe, online
ontwikkelingsprojecten, zijn we op zoek
naar Developers met een track record om
het team te versterken zowel in backend
als frontend. 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Je joint ons maintenance en
ontwikkelingsteam, aan de slag op ons
game platform met cutting edge web
technologieën als React, Gatsby,
Progressive Web Apps etc. 

Gedurende 60 jaar is Elaut
uitgegroeid tot een succesvolle
KMO met 180 collega’s in
kantoren in Europa en de VS en
honderden klanten wereldwijd.

Het hoofdkantoor en jouw
toekomstige werkplek is in Sint-
Niklaas. 

Meer weten over ons? 
Check www.elaut.com

TOP QUALITY 
ENTERTAINING
THE WORLD!

http://www.elaut.com/


WE ARE HIRING

KENNIS EN ERVARING 
Je hebt ervaring met het maken van complexe web/ Javascript toepassing 

Gepassioneerd door de nieuwste evoluties & media. 
Een teamspeler
Open voor nieuwe of andere ideeën en inzichten. 

Je maakt deel uit van een jong en enthousiast team in the business of fun
Je kunt groeien en leren door middel van teamwork, cursussen om een echte
codegoeroe/-ninja/-piraat te worden (kies één of meerdere)
Marktconforme verloning met extralegale voordelen (Maaltijdcheques, bedrijfswagen,
gsm, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, groepsverzekering) 
Werk in team in onze kantoren in Sint-Niklaas 

Ervaring met andere web technologieën als TypeScript, Gatsby... is een plus 
Ervaring in werken in team om web projecten te ontwikkelen
Ervaring met back end services en API's, bij voorkeur cloud-based
Je beheerst frontend architectuur en ontwerppatronen 
Je bent vertrouwd met eigenheden van mobile first ontwerp
Unit testing of test-driven development zijn voor jou een vanzelfsprekend onderdeel
van het ontwikkelproces.
Je hebt ervaring met het werken in een agile team en weet agile methodieken toe te
passen. 

Ervaring met React is een must (of een andere web tech als Angular of Vue)
Ervaring met React state management met Redux/ Redux Toolkit is een grote plus
Ervaring met PWA's is een grote plus 

J I J  B E N T . . .  

W A T  B I E D E N  W E  J E ?  

FRONTEND DEVELOPER 

INTERESSE?

 ZEND DAN JE CV NAAR
CAREERS@ELAUT-GROUP.COM

 

WENS JE DEEL UIT TE MAKEN VAN ONS TEAM EN HEB JE INTERESSE IN DEZE VACATURE?

mailto:careers@elaut-group.com

