
Is deze vacature op jouw lijf geschreven? 

Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar jobs@rubiomonocoat.com met de 
vermelding “Front-end Developer/Webmaster” en dan hoor je snel van ons. Succes! 

FRONT-END DEVELOPER/WEBMASTER 
 
Rubio Monocoat is een dynamisch, jong familiebedrijf in Izegem (West-Vlaanderen). We produceren milieu-
vriendelijke olie voor de afwerking van hout voor zowel interieur- , exterieur- als industriële toepassingen. We 
zijn actief in 82 landen en door onze continue groei zijn we op zoek naar een Front-end Developer/Web-
master!

Als lid van het zéér dynamische digitale marketingteam op het hoofdkantoor ben jij verantwoordelijk voor de 
coördinatie en ontwikkeling van onze online aanwezigheid: wereldwijde webshops, website, landingspa-
gina’s, orderplatformen, …

Je werkt nauw samen met lokale en internationale partners om business verwachtingen en opportuniteiten 
om te zetten in ‘best in class’ applicaties.

Wat ga je doen? 

 › Ondersteuning van dagelijkse werkzaamheden en ontwikkeling van Magento Webshop, PIMCore en 
gerelateerde systemen.

 › Het op punt zetten en houden van de connectie tussen de verschillende platformen.
 › Optimalisatie van de user experience om ons merk een nog beter online imago te bezorgen door onze 
klanten een superstar service te geven.

 › Door doorgedreven A/B-testing zorg je (samen met onze Performance Marketeer) voor een constante 
optimalisatie.

 › Ontwikkeling en opvolging van een gloednieuwe state of the art wereldwijde website.
 › Integratie van het Business Central ERP-systeem.
 › Het vertalen van business verwachtingen naar IT-oplossingen.
 › Ondersteuning van de ontwikkeling van de bestaande flows en het ontwerp van nieuwe software 
tools en componenten.

 › Afhankelijk van je interesses en ervaring zul je betrokken zijn bij de ontwikkeling van het front-end, 
back-end of full stack deel van een applicatie.

Wie ben je? 

 › Je bent gestructureerd, communicatief, proactief en kan zelfstandig werken.
 › Naast je uitstekende technische kennis, heb je een creatieve manier van denken en kan je jezelf snel 
nieuwe zaken aanleren en inleven in de doelgroep van ons triple A-merk.

 › Je ben een teamplayer en kan je enthousiasme overbrengen op je collega’s, ook al kunnen deze niet 
overweg met codetaal.

 › Aangezien onze internationale collega’s nog steeds geen Nederlands spreken is een uitstekende 
talenkennis uiteraard essentieel.
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FRONT-END DEVELOPER/WEBMASTER 

Wat bieden we? 

 › Een afwisselende, fulltime job.
 › Je komt terecht in een jong, dynamisch bedrijf in volle groei. We bieden je een uitdagende functie aan in 
een leuke werksfeer. Het gaat om een voltijdse, optie vaste tewerkstelling. We bieden je een marktconform 
salaris met extralegale voordelen.

 › De marketingafdeling is in volle uitbreiding. Je 9 huidige en 3 toekomstige collega’s heten je er met open 
armen welkom. Samen met de huidige Graphic Designer vorm je een top grafisch team.


