Wij zijn mediabureau MEO: een startup in het hart van Alkmaar, waar we onder meer
magazines, websites, apps en ondersteunende diensten verzorgen. Als social
enterprise richten wij ons op het ontwikkelen van talent. Dit doen we succesvol:
vanwege onze sterke groei verhuizen we binnenkort naar de GAS!Fabriek – een
cultuurhistorisch pand in Alkmaar, dat met onder andere horeca, stadslandbouw en
verschillende andere functies een spannend nieuw leven wordt ingeblazen.
Binnen onze groeiende organisatie hebben we een vacature voor een

Stagiair(e) Front-end development
Je realiseert onlineprojecten: jij zorgt ervoor dat onze websites er aan de voorkant
goed uitzien op laptop, tablet en telefoon – of die nu op Windows, OS X, Android of
iOS draaien. Je werkt constant aan ideeën en oplossingen die de klant- en
gebruikerservaring optimaliseren. Hiervoor schrijf je schone en herbruikbare code. Je
levert mockups en protoypes, zodat klanten beslissingen kunnen nemen over
daadwerkelijk uit te voeren projecten.
Wie ben jij?
• Je hebt minimaal hbo-denk- en -werkniveau;
• Je doet een opleiding Communication and Multimedia Design, of een andere
relevante richting;
• Je bent bekend met WordPress. Kennis van CSS en HTML is een pré;
• Je bent bekend met Adobe-software voor Interaction Design;
• Je bent leergierig en geïnteresseerd in de ontwikkelingen op je vakgebied;
• Je schrijft nette, schone code;
• Je snapt wat ‘less is more’ inhoudt;
• Je bent gemotiveerd en nauwkeurig
• Je werkt zelfstandig en gestructureerd;
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
• Je werkhouding is proactief, flexibel en collegiaal;
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift;
• Je bent woonachtig in de omgeving van Alkmaar.
Waarom bij MEO?
• We bieden je een plek waar je veel kunt leren;
• Je wordt onderdeel van een jong en gezellig team;
• Je ontvangt een ruime stagevergoeding;
• Je krijgt extra trainingen;
• We bieden je een unieke inkijk in een sterk groeiende startup.
Herken jij jezelf in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je! Je kunt je aan
ons voorstellen door een e-mail met cv te sturen naar info@werkenbijmeo.nl

