
Frontend Developer 

Eindhoven | 40 uur | Dillenburgstraat 12  

Het Digital Excellence Center van Saint-Gobain bestaat op dit moment uit 4 gepassioneerde agile development teams die 

onderdeel zijn van de IT organisatie. Gezamenlijk werken zij aan het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van state-

of-the-art digitale oplossingen zodat onze medewerkers en klanten eenvoudiger zaken kunnen doen. Daarnaast is er ook 

een divers on-premise applicatie landschap. Als frontend developer ben je onderdeel van een development team en 

breng je efficiëntie en innovatie binnen onze IT afdeling naar the next level! 

Beeld bij de baan van Frontend Developer 

Benieuwd over welke digitale oplossingen jij je hersenen zoal zal kraken? Dat zijn e-commerce websites, web portals, 

mobile apps, websites voor klanten, configuratie- en calculatietools en vergaande vormen van systeemintegratie met 

backofficesystemen van onze klanten en leveranciers. Binnen de processen op weg naar die oplossing ben jij een 

gedreven developer die zorgt dat code voldoet aan hoge standaarden. En dat is inclusief code coverage en documentatie. 

Een stabiele digitale omgeving voor alle businessunits van Saint-Gobain is het einddoel.  

 

Voor wie je dit doet? Voor je collega’s en onze klanten. Het maakt je trots als je ziet hoe zij jouw software gebruiken. 

Verder werk je aan jouw ambitie om de allerbeste te worden in je vak. De uitdaging wordt versterkt door het internationale 

karakter van het werken bij Saint-Gobain, waarbij de constante aandacht voor IT veel perspectief biedt. 

 

Jouw functieverantwoordelijkheden in een notendop:  

 Deelnemen aan de scrum events;  

 Het refinen van Product Backlog Items;  

 Het actief mee ontwikkelen van ons applicatie landschap;  

 Het ontwikkelen en implementeren van processen omtrent de technische werkzaamheden;  

 Het waarborgen en verbeteren van de code coverage;  

 Het uitvoeren van code reviews;  

 Het opstellen/aanvullen van technische documenten;  

 Kennis en ervaring delen met collega’s;  

 Nieuwste technieken en trends onderzoeken en deze vertalen naar de business. 

Het Digital Excellence Center van Saint-Gobain bestaat uit gepassioneerde development teams. Met elkaar werken zij 

aan het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van state of the art digitale oplossingen zodat onze medewerkers en 

klanten eenvoudiger zaken kunnen doen. Om efficiëntie, security en innovatie naar the next level te brengen hebben we 

jou nodig, als onmisbare kracht binnen onze agile IT-organisatie. 

 

Naast hard werken is er tijd voor gezelligheid en teambuilding. Binnen ons team worden er regelmatig ludieke 

evenementen georganiseerd. Bekijk hieronder de aftermovie van onze laatste hackaton: 

https://youtu.be/L8HWqg0v8YM 

Jouw werkplek 

Lang, lang geleden, om precies te zijn in het jaar 1665, is Saint-Gobain opgericht. Anno nu is Saint-Gobain actief met 

meer dan 200.000 medewerkers, in maar liefst 67 landen. Het bedrijf behoort tot de top 100 industriële bedrijven 

wereldwijd.  

 

Saint-Gobain Building Distribution Benelux maakt deel uit van Saint-Gobain. Verdeeld over 6 werkmaatschappijen, 

werken er bij ons zo’n 1.250 collega’s. Vrouwen en mannen. Jong en oud. Met elkaar zorgen we dat Saint-Gobain 1 van 

de belangrijkste toeleveranciers van bouwmaterialen aan de professionele bouwwereld in de Benelux is. En blijft. 

 

Je werkt in Eindhoven, het technologische hart van Brabant. Het kantoor is gevestigd langs de A2. Hier vind je geen 

pakkencultuur. Wel vind je er korte lijnen, wendbaarheid en een open, betrokken cultuur. Of zoals we dit zelf ook weleens 

https://youtu.be/L8HWqg0v8YM


omschrijven: ‘het voelt elke keer weer alsof je thuiskomt bij je vrienden’. Handelend als een ondernemer, staan we dicht 

bij onze klanten en is stilstaan dús geen optie.  

 

Zo willen we bij Saint-Gobain Building Distribution Benelux, in een wereld die continu en razendsnel beweegt, bouwen 

aan onze toekomst. Aan de toekomst van de wereld, van onze organisatie en aan jouw toekomst. 

Dit breng je mee 

Als rasechte Frontend Developer vind je het werken met nieuwe technieken belangrijk en ben je steeds op zoek naar 

optimalisatie van programma’s en systemen. Je werkt zorgvuldig, werkt graag naar resultaten toe en bent communicatief 

sterk. Zowel in het Nederlands als in het Engels trouwens. We maken graag kennis met jou als je beschikt over:  

 Een HBO- of WO-diploma, richting techniek, bij voorkeur informatica;  

 Kennis van Object Oriented Programmering en Design Patterns;  

 Ervaring met uitschrijven van technische specificaties op basis van functionele ontwerpen;  

 Ervaring met OTAP-omgevingen en CI/CD processen;  

 Handigheid in Agile werken (scrum). 

Qua stackkennis en -ervaring denken we aan: 

 Minimaal 3 jaar Javascript/Typescript ontwikkelervaring, bij voorkeur het Angular framework;  

 Ervaring met het implementeren van RESTful API’s en Json Web Tokens;  

 Werken met Azure DevOps, Application Lifecycle Management;  

 Uitschrijven van unit tests, verbeteren van de code coverage;  

 Ervaring met versiebeheer, bij voorkeur GIT. 

Nog mooier wordt het als je een developer bent die ook: 

 Kennis heeft over het opzetten van microservices;  

 Ervaring heeft met PHP development;  

 Kennis heeft van Domain Driven Design (DDD);  

 Ervaring met Azure cloud computing, zoals WebApp, ARM, KeyVault, … ;  

 Ervaring meebrengt met frontend technieken zoals HTML5, SASS/CSS;  

 Ervaring heeft met .NET Framework, C#. 

Dit kan je van ons verwachten 

Saint-Gobain Building Distribution Benelux valt onder de grote, internationale organisatie Saint-Gobain. In 2016, 2017, 

2018 en 2019 is Saint-Gobain uitgeroepen tot Top Employer in Nederland. We bieden goede arbeidsomstandigheden, 

koesteren talent en ontwikkelen op alle niveaus van de organisatie. We staan er om bekend dat we ons personeelsbeleid 

continu doorontwikkelen en optimaliseren. Voor deze baan van Frontend Developer bij Saint-Gobain Building Distribution 

Benelux komt hier nog eens bovenop:  

 Werken in een multidisciplinair agile team;  

 Mogelijkheid voor thuiswerken;  

 Flexibele werktijden (40 uur per week);  

 37 vrije dagen (waarvan 12 atv-dagen) op basis van een fulltime aanstelling;  

 Pluralsight licentie;  

 9 extra studiedagen om jezelf (nog) verder te ontwikkelen;  

 Een persoonlijk opleidingsbudget tot wel €1.500 per jaar;  

 Een goede pensioenregeling;  

 De stabiliteit van een wereldwijde multinational;  

 Een smartphone en laptop van de zaak;  

 Uitstekende arbeidsvoorwaarden. 



Deze vacature vraagt om jouw (re)actie 

Wil jij werken bij een Top Employer en Saint-Gobain Building Distribution Benelux versterken als Frontend Developer in 

Eindhoven? Zie jij bovendien de uitdaging die een wereldwijde multinational te bieden heeft? Laat het ons weten en 

reageer direct via onderstaande link: 

https://www.werkenbijsaintgobaindistribution.nl/vacatures/vacature-frontend-developer 

We vragen goede Frontend Developers om rechtstreeks te solliciteren. Reacties van uitzendbureaus en werving- en 

selectiebureaus nemen we niet in behandeling 

 

https://www.werkenbijsaintgobaindistribution.nl/vacatures/vacature-frontend-developer

