
Fullstack Developer 

 

Leren is de belangrijkste competentie van de 21ste eeuw 
Van 10 tot 100 jaar, in een snel veranderende wereld moet iedereen continu bijleren. BijlesHuis wil iedereen de kans geven om 
individueel te leren van de besten.   
  
BijlesHuis biedt hiervoor via het platform bijleshuis.be, bijleshuis.nl en binnenkort helloprof.com toegang tot een netwerk van privé-
lesgevers voor lager, middelbaar en hoger onderwijs en voor professionele begeleidingen. De hoofdzetel is gevestigd in Gent en onze 
lesgevers zijn actief over heel Vlaanderen, Brussel en Nederland. 

Beschrijving 
 

Je versterkt ons development team als full stack developer en je bouwt mee aan de internationale groei van BijlesHuis om zo nog 
meer studenten toegang te geven tot de ondersteuning die ze nodig hebben.  
 
Als Fullstack Developer werk je nauw samen met de CTO van het platform op backend (Python/Django) en frontend 
(Javascript/React) niveau. 
 
Van waardevolle operationele verbeteringen tot volledig nieuwe features, jouw impact op BijlesHuis is direct meetbaar. 

Wie we zoeken 

We zoeken een gedreven collega met een stevige portie ownership. Je hebt recent een opleiding Informatica (bachelor of master) 
afgerond en daarnaast reeds waardevolle praktijkervaring opgedaan. 

Verder beschik je over volgende competenties: 

• Je bent vloeiend in zeker 1 recente programmeertaal 

• Ervaring met Python/Django, React en/of Javascript is een pluspunt 

• Ervaring met Web Frameworks (MVC architectuur of gelijkaardig) is een groot pluspunt 

• Je hebt gevoel voor finesse en plaatst kwalitatieve frontend minstens even hoog als een stabiele backend 

Wat we aanbieden 

• Geen saaie corporate omgeving maar een scaleup in hartje Gent. 

• Een voltijdse functie met contract van onbepaalde duur 

• Een competitieve verloning met de courante extralegale voordelen 

• Je werkt in een jong en groeiend bedrijf met een dynamisch team (10 collega's) vanuit het bruisende Gent 

• There is such thing as a free lunch:) 

• De mogelijkheid om een drijvende kracht te worden achter BijlesHuis en mee te groeien tot een groter succesverhaal 

Stuur je CV & motivatie naar frederique@bijleshuis.be: We kijken uit naar je kandidatuur! 
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