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Junior Full-stack Web Developer 
 

Kontich 
 

 
 

Ons bedrijf 

 
3P is een van de meest succesvolle Belgische softwarebedrijven. We ontwikkelen innovatieve 
en gebruiksvriendelijke oplossingen voor onze meer dan 1.700 overheidsklanten in België en 
Frankrijk. Al meer dan 20 jaar staan we garant voor een persoonlijke aanpak en bieden we 
een onberispelijke service. We hebben een zeer goede reputatie en zijn nog steeds in volle 
groei.  
 
De sleutel van ons succes? Een goed geolied team dat streeft naar de beste resultaten in een 
positieve werksfeer.  
 
Om de verdere groei van 3P te ondersteunen zijn we op zoek naar een Senior Webdeveloper 
die ons sterk team kan vervoegen. Wil je meewerken aan uitdagende projecten? Dan ben jij 
de persoon die we zoeken. Aarzel niet en solliciteer vandaag nog! 

 

Functieomschrijving 

 
Als junior full-stack web developer heb je een centrale rol in de groei van 3P dankzij de 
ontwikkeling van klant gedreven oplossingen. Je komt hiervoor terecht in ons gedreven scrum 
team dat instaat voor de ontwikkeling van een nieuwe webapplicatie. 
 

▪ Je ontwikkelt mee aan een volledig nieuw project en maakt gebruik van de laatste 
nieuwe technologieën. 

 
▪ Je werkt in scrum teams nauw samen met je collega’s. Door jouw sterk functioneel 

inzicht ben je zelf ook helemaal mee met de complexe business processen in de 
software. 

 
▪ Je draag bij aan de technische analyse en de raming van de te realiseren 

ontwikkelingen. 
 

▪ Je levert kwaliteitsvolle software op binnen vooropgestelde termijnen. 
 

▪ Je codeert volgens vooropgestelde guidelines en past ze toe zodat de uniformiteit 
van de applicatie en de verschillende modules gegarandeerd is. 
 

▪ Je schrijft mee aan testen binnen het team. 
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Profiel 

 
▪ Je hebt een masterdiploma en passie in ICT. 

 
▪ Je hebt al een paar ervaringen opgedaan in ontwikkeling van webapplicaties en je 

hebt een goede kennis van front-end frameworks zoals Vue, Angular, React en 
Typescript. Kennis van frameworks zoals Nuxt en Material design is een pluspunt. 
 

▪ Je hebt al geprogrammeerd in het .NET (core) framework in de taal C#. 
 

▪ Je kan SQL-statements schrijven. 
 

▪ Je bent perfectionistisch en hebt oog voor detail, je denkt aan klantgerichte 
oplossingen op lange termijn. 

 
▪ Je kan op basis van een korte analyse een plan van aanpak maken en creatieve 

oplossingen vinden. 
 

▪ Je bent een echte teamplayer en je kan samenwerken met andere collega’s van het 
team. 
 

▪ Je bent Nederlandstalig, kennis van de Franse taal is een pluspunt. 

 
 

Aanbod 

 
Je komt terecht in een ambitieus groeibedrijf met een jonge bedrijfscultuur en 
werkomgeving.  
 
3P heeft een traditie enkel de meest talentvolle mensen aan te trekken om een onberispelijke 
service te geven aan haar veeleisende klanten. In ruil biedt 3P jou een boeiende job met veel 
vrijheid, een vast contract van onbepaalde duur, een interessante verloning boven 
marktgemiddelde inclusief bedrijfswagen type BMW (full option), laptop, GSM, 
groepsverzekering, pensioenplan, maaltijdcheques, bedrijfsfitness, talrijke teambuildings, ... 

 
 
Geïnteresseerd? 

 
Mail dan vandaag nog je CV met recente foto en motivatie naar jobs@3P.eu. Vermeld ook 
expliciet je salarisverwachtingen. Alle kandidaturen worden met de grootste discretie 
behandeld. Voor meer informatie, consulteer www.3P.eu.  
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