
Front End Developer
Fulltime 

Hebben CSS, HTML en Javascript geen geheimen voor jou? Kan jij een wens vertalen naar een slim opgezette 
frontend? Dan zijn we op zoek naar jou! Volero is één van de snelst groeiende webshops van Nederland. Optimaliseer 
samen met een jong ambitieus marketingteam de website, design nieuwe pagina’s of verbeter de gebruiksvriendelijk-
heid van onze webshop. 

Volero is in drie jaar tijd uitgegroeid tot dé vloerkledenwebshop van Nederland. Met een focus op vloerkleden is er 
het afgelopen jaar een bijzonder grote groei ontstaan. Volero is een start-up waarbij deze functie een grote rol speelt. 
Help ons de website te optimaliseren en een nog aantrekkelijkere webshop te worden! 

Werkzaamheden
• Het up-to-date houden van de website
• Je schrijf en optimaliseert de website
• Het schakelen tussen partners
• Je codeert op schone wijze nieuwe pagina’s
• Helpt bij het oplossen van technische problemen

Wat wij vragen
• Kennis van HTML(5), CSS(3) en Javascript
• Je hebt minimaal een jaar werkervaring
• HBO werk- en denkniveau
• Je bent enthousiast en houdt van aanpakken

Wat wij bieden
Je komt terecht in een ambitieus team waar de sfeer 
positief en informeel is. Bij ons is er veel ruimte voor eigen 
initiatieven, leerdoelen en ideeën. Omdat wij als bedrijf 
snel groeien zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden. 
 
Het kantoor is gemakkelijk te bereiken. Zo stopt er een 
bus voor de deur en is er voldoende (gratis) 
parkeerruimte. 

•  Een goed salaris dat aansluit bij je ervaring 

•  Mogelijkheid tot eigen ontwikkeling d.m.v. opleidingen

•  Je komt terecht in een jong, informeel en gedreven 
team

•  En naast werk, gaan we ook met het team wel eens; 
sporten, borrelen, festivals ….

•  Uiteraard ook vakantiedagen en elke dag vers fruit

Solliciteren?
Ben jij de persoon die we zoeken? Solliciteer dan direct! Mail je motivatie en CV naar vacature@volero.nl t.a.v. Gwenda 
of Joost. 

Ondanks bovenstaande profieleisen is het voor ons belangrijk dat jij enthousiast wordt van deze functieomschrijving. 
Dus denk je geschikt te zijn voor de functie, maar sluit jouw profiel niet naadloos aan? Graag nodig ik je uit tot het 
toesturen van je CV. 


