
 

FULL STACK JS 
DEVELOPER 

Bij nazka mapps vind je een job mét inhoud 
Het verschil maken, daar draait het om. Ben jij die enthousiaste 
developer die ons team komt versterken? 

JE WERKT AAN… WE VERWELKOMEN JE MET… 

JE BESCHIKT OVER… EN VERDER BEN JE… 

INTERESSE? 
Overtuig ons met je enthousiasme en cv 
Stuur snel een email naar info@nazka.be 

ww w.na zka .be 
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✓ de ontwikkeling en deployment van onze 
kaarttoepassingen (mapps) en webservices (API’s) 

✓ toffe projecten met een focus op klimaat, 
mobiliteit, gezondheid... 

✓ de volledige keten als full-stacker: bouwen van 
cloud services van back-end tot front-end, met 
scrum en DevOps 

✓ onze eigen ontwikkelde mapframe©-library en 
componenten 

✓ de verkenning van nieuwe technologieën om de 
nazka stack te innoveren en te verbeteren  
(AI, visualisaties, interfaces,…) 

✓ een dynamische en vooruitstrevende werking 
met ontwikkelingskansen 

✓ een groeiend en jong team met fijne collega’s 

✓ flexibel werken in een leuk kantoor te Leuven 
en thuis (2d/week) 

✓ oog voor een goede work-life balance 

✓ een interessante mix van diverse projecten, 
internationale samenwerkingen en eigen 
producten 

✓ een aantrekkelijk loonpakket met tal van 
extralegale voordelen en een flexibele 
vakantieregeling 

✓ een Bachelor-of Masterdiploma (overtuig ons 
als je denkt dat je die niet nodig hebt) 

✓ 2 tot 5 jaar ervaring in programmeren van 
webtoepassingen met JavaScript (Node.js, React, 
Redux, Webpack, Docker, Nginx,…) 

✓ kennis van databases (NoSQL MongoDB), AWS-
services en DevOps is een plus 

✓ sterke interesse in geo-ict (geodata, GIS) en 
mapping (Leafletjs, Mapbox, WebGL) 

✓ een focus op kwaliteit en afwerking 

✓ een hands-on mentaliteit en agile mind-set 

✓ pro-actief en creatief (out of the box durven 
denken) 

✓ een gemotiveerd teamplayer gepassioneerd 
door code en scrum 

✓ leergierig, goed georganiseerd en open-minded 

✓ geïnteresseerd in locatie-gebaseerde 
toepassingen, cartografie en (open) data 

✓ goed in communicatie, ook in het Engels 


