
Jij 

Jij bent een creatief en communicatief persoon met verantwoordelijkheidsgevoel. Je houd van een 
flinke uitdaging en verlegt graag dagelijks je grenzen. Je bent een gedreven professional en een 
teamspeler, je werk is je passie en je stel je regelmatig op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen op je vakgebied via blogs, seminars en evenementen. Je hebt veel ervaring met 
HTML en CSS en werkt volgens de laatste standaarden. Daarnaast ben je volledig op de hoogte 
van de huidige UX en SEO conventies en hebt up-to-date kennis van de laatste JQuery releases.  

De functie 
Als front-end ontwikkelaar bij Cartel Internet & marketing heb je te maken met veeleisende 
opdrachtgevers en een product dat elke dag van een gegarandeerde hoge kwaliteit moet zijn. Je 
werkt aan uiteenlopende projecten op midden en grote schaal, zoals websites, apps, web-
applicaties en extranet/intranet. Je denkt binnen het team mee over nieuwe concepten en 
adviseert over de praktische uitwerking ervan zowel binnen het projectteam alsmede aan de 
opdrachtgever. Je bent in staat om de dagelijkse praktijk te combineren met de actuele 
ontwikkelingen in je vakgebied en brengt hiermee het niveau en de kwaliteit van je werk samen 
met je team naar een nóg hoger level. 

Jij hebt de volgende vaardigheden, kennis en ervaring: 
• Uitstekende kwaliteiten op het gebied van HTML en CSS 

• Ervaring met JQuery of soorgelijke javascript libraries 

• Werkt volgens actuele code-standaarden en web-conventies 

• Minsten 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie 

• Grafische kwaliteiten en een volwassen visie op vormgeving 

• Functioneert zowel zelfstandig als in teamverband uitstekend 

• Goede communicatieve vaardigheden 

 

Kennis van Drupal en een basiskennis van PHP is een sterke pre! 

Wij bieden: 
• Een uitdagende, afwisselende functie in een snelgroeiende, jonge, bruisende organisatie 

• Een professionele werkomgeving met goed opgeleide enthousiaste collega's (nerds) 

• uitstekende mogelijkheden voor het verhogen van het eigen kennisniveau 

• Eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd 

• Goede doorgroeimogelijkheden 

• Contact met vele partijen in het werkveld met uitstekende kansen om het eigen netwerk te 

vergroten 

• goede arbeidsvoorwaarden naast een prima salaris 

• een goede pensoenregeling 

Over Cartel Internet & marketing 
Cartel Internet & marketing is Nederlands grootste specialist in het ontwikkelen van professionele 
websites voor de autobranche. Naast het vormgeven en ontwikkelen van websites, intranet- en 
internetapplicaties verzorgt Cartel Internet en marketing op professionele wijze zaken als 
webhosting, domeinregistratie, contentmanagement systemen, e-mail nieuwsmodules, en online 
marketingcampagnes, etc. 

Inmiddels zijn enkele honderden opdrachtgevers aangesloten bij Cartel Internet & marketing 
voor het ontwikkelen, onderhouden en hosten van hun website en internetapplicaties. Een 
belangrijk deel van onze opdrachtgevers bestaat uit grote Nederlandse dealerorganisaties, 
autoleasemaatschappijen en auto-importeurs.  

Om ons brede scala aan diensten te kunnen bieden beschikken wij in huis over: 



• Webdesigners / UX designers 

• Ervaren Front-end ontwikkelaars (HTML, CSS, JQuery, Flash en As3) 

• PHP ontwikkelaars 

• Systeembeheerders 

• Een uitgebreid Klantenservice team 

• Account- en Projectmanagers 

• Online Marketeers 

Enthousiast? 
Wil jij werken bij een groeiende organisatie die constant in beweging is, een informele werksfeer 
heeft en veel aandacht heeft voor jouw persoonlijke ontwikkelmogelijkheden? Dan nodigen we je 
van harte uit om contact op te nemen of een e-mailbericht met CV te versturen. 

 


