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Senior Front-end Engineer, ReactJS & NextJS

Laat AppMachine jouw nieuwe 127.0.0.1 zijn

Je werk zal uitdagend zijn. Je zal meer variatie tegenkomen in deze functie dan je gewend bent.



Met ons zul je software maken die daadwerkelijk, wereldwijd gebruikt wordt. Met de nieuwste technieken 
verleggen we de grenzen voor het maken van apps voor telefoons, websites en tablets. Wij staan altijd op de 
uitkijk om een stap verder te gaan en nieuwe mogelijkheden en kansen te ontdekken



Word jij hier net zo enthousiast van als wij? Lees dan verder!

De Functie

Wil jij een stempel drukken op de toekomst van No Code? Bij AppMachine werk jij aan het state of the art No 
Code platform voor de ontwikkeling van Apps. Wij zijn op zoek naar een specialist op het gebied van front-end 
software ontwikkeling om ons huidige team te versterken.



Wij schuwen we niet voor het tackelen van grote uitdagingen, maar benaderen deze uitdagingen met een “down 
to earth” mindset. Als het bijhouden van de nieuwste technische trends onderdeel is van jouw dagelijkse ontbijt, 
je enthousiast wordt van het bouwen aan een No Code platform, en enthousiast wordt van uitdagingen op het 
gebied van beveiliging, laat dan van je horen!

Waarom dit jouw nieuwe baan wordt?

 Je gaat werken aan producten die door onze klanten gebruikt worden om betekenisvolle aps te bouwen voor 
telefoon, tabelt en desktop, zonder hierbij code te hoeven schrijven

 Je zal veelvuldig prototypes ontwikkelen voor nieuwe features waar onze klanten met smart op wachten
 Je gaat samen met onze front-enders geweldige gebruikservaringen creëeren
 Je gaat helpen om onze back-end architectuur continu en consistent te verbeteren en optimaliseren
 Je hebt direct invloed op de technische rechting die wij als team inslaan
 Je gaat samenwerken in teams die door de dag heen continu met elkaar in contact staan;

Wat breng je mee?

 Je hebt op zijn minst een Bachelor opleiding met succes afgerond, het liefst in ICT of gerelateerd
 Je bent bereid om van andere (senior) engineers te leren en bij te dragen aan vruchtbare discussies
 Je kan aantoonbaar producten op tijd uitleveren
 Je hebt 5+ jaar ervaring in een vergelijkbare rol
 Je houdt ervan om samen te werken, houd van open communicatie en voelt je comfortabel met veel 

schakelen en meedenken buiten je functiekader
 Je hebt ervaring met het ontwikkelen van geavanceerde applicaties d.m.v. React JS met JavaScript of 

Typescript
 Je kan goed werken met REST API en GraphQL
 Je hebt bij voorkeur ervaring met Turpo Repo en MUI.
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Senior Fullstack Engineer, .NET and Typescript

Over AppMachine

AppMachine is een zeer ervaren en op een hoog level opererend software development bedrijf die sinds haar 
oprichting in 2011 vele SaaS oplossingen met success naar de internationale markt heeft gebracht. Denk hierbij 
onder andere aan Websitebuilder.com, Creativemail.com en een Logo maker.



Met meer dan 25 collega’s wordt thans gewerkt aan een relaunch van het AppMachine Platform waarmee 
Native Apps kunnen worden gebouwd. Dit platform moet de nieuwe standaard worden voor No en Low Coders. 
Dus van App bouwen naar Applicatie bouwen.

Solliciteer nu door je motivatie en CV te sturen naar: jobs@appmachine.com
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