
Drupal Team Lead 

Jobomschrijving 

ONE Agency is een technisch web agency van 120 web experten met kantoren in Gent, Leuven en Brussel. De 
webprojecten die wij opleveren, gaan van custom Drupal sites tot Enterprise Drupal of Symfony platformen voor 
bv. Mobistar, Artsen Zonder Grenzen, ITV, Kanooh (Vlaamse Overheid), Europese Commissie... Als Drupal team 
lead bij ONE Agency Leuven zorg je voor de dagelijkse sturing van een klein team van 4 Drupal developers. 
Daarnaast ontwikkel je ook nog zelf aan verschillende in-house projecten.  

Je hebt het volgende takenpakket: 

 Je helpt mee bij de functionele en technische analyse van Drupal oplossingen.  

 Samen met de senior Drupal developer in je team bepaal je het design van de Drupal oplossing en pak 
je de meer complexe technische zaken binnen een project aan. 

 Je bent verantwoordelijk voor de correcte implementatie van het design en codeert ook zelf mee. 

 Samen met de project manager maak je de code inschattingen en stel je de day-to-day planning op voor 
je Drupal team. 

 Je coacht minder ervaren Drupal developers en volgt hun werk actief op. 

 Je waakt over de code kwaliteit door code reviews uit te voeren en door agile best practices te 
introduceren/ondersteunen zoals scrum, testing, continuous integration, refactoring, documentatie,.. 

 Je geeft proactief input en suggesties wanneer je denkt de teamwerking, projectaanpak of manier van 
werken te kunnen verbeteren. 

 Je geeft technisch advies aan het sales team voor het schrijven van bestekken en je wordt ook 
betrokken in het rekruteringproces van nieuwe teamleden. 

Profiel 

 Je hebt minstens 3-4 jaar professionele ervaring in het ontwikkelen van grote Drupal 7 websites en 
webapplicaties en je hebt Drupal 8 ook al eens bekeken. 

 Je hebt een uitstekende kennis van PHP, MySQL en web services. Alle kennis van HTML5, CSS3 en 
Javascript is mooi meegenomen. 

 Je hebt steeds in teams gewerkt dus je hebt dus ervaring met tools zoals git, Jenkins,.. 

 Je bent vertrouwd met Agile best practices zoals scrum, XP, TDD, continuous integration, design 
patterns. 

 Je streeft samen met je team naar een kwalitatief eindproduct en houdt daarbij rekening met 
gebruiksvriendelijkheid, performantie en herbruikbaarheid. 

 Je hebt goede people management skills en je weet je team te motiveren. 

 Ervaring als team lead is een pluspunt. 

 Je hebt een pragmatische en klantgerichte werkattitude en kan deze gemakkelijk overbrengen op de rest 
van het team. 

 Je blijft kalm onder strakke deadlines en kan ook de rust in het team bewaren. 

 Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. 

Aanbod 

 Je werkt mee aan uitdagende projecten bij ONE Agency in Leuven. Bekijk onze referenties 
hier:http://www.one-agency.be/#our-work 

 Je maakt deel uit van een open bedrijfscultuur waarin dialoog, passie en ondernemingszin centraal 
staan 

 Op regelmatige basis krijg je de mogelijkheid om technische workshops en opleidingen te volgen 

 Je kan deelnemen aan tal van sociale team- en bedrijfsevents 

 Je krijgt de kans om betrokken te zijn in de Drupal community door conferenties of events bij te wonen, 
die ONE Agency ook zelf actief ondersteunt. 

 Je inzet en professioneel talent worden beloond met een competitief salarispakket met extra-legale 
voordelen zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdvergoeding,.. 

http://www.one-agency.be/#our-work

