
web developer/designerW E B  D E V E L O P E R / D E S I G N E R

G E Z O C H T

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en creatieve webdeveloper/designer met een expertise in Shopify,
voor het bouwen, optimaliseren en onderhouden van onze verschillende websites. 

“Make-up is art.
Beauty is spirit.”

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, optimalisatie en
het onderhoud van verschillende Shopify websites. 
Je werkt samen met ons creatief marketingteam om onze e-
commerce ervaring naar een hoger niveau te tillen waarbij
usability en conversie centraal staan! 
Je zorgt ervoor dat onze pagina’s up & running zijn en voldoen
aan interne- en externe klantbehoeften
Je zorgt ervoor dat onze websites mobile én user friendly zijn. 

Shopify heeft amper nog geheimen voor jou! Je hebt de nodige
technische kennis en ervaring voor de ontwikkeling en het
design van Shopify sites (thema’s, liquid programmeertaal en
bijhorende Shopify apps) 
Ervaring met implementeren en debuggen van third-party
Shopify apps en het zoeken/maken van aangepaste oplossingen
indien nodig 
Ervaring met HTML5, CSS en Javascript
Voldoende kennis van SEO-principes
Kennis van beveiliging en bescherming van
persoonsgegevens/GDPR
Ervaring met andere ecommerce platformen zoals
Woocommerce is een pluspunt
Je bent posititief ingesteld, pro-actief en flexibel. 
Je bent een teamspeler, maar kan ook op eigen initiatief werken
Je hebt een sterke hands-on mentaliteit en staat open voor
verandering.
Je draagt respect, samenwerking en teamspirit hoog in het
vaandel.

Jobinhoud

Profiel

Wij zoeken...

Webdeveloper/designer 
(Shopify expert) 
( Hasselt )

Droom jij van top converterende homepages en perfect
gemaakte productpagina’s? Dan zijn wij misschien wel een
match! 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en creatieve
webdeveloper/designer met een expertise in Shopify, voor het
bouwen, optimaliseren en onderhouden van onze
verschillende websites. 

Haal alles uit de kast en stuur je motivatie 
+ geupdate CV mét foto of video naar 
emma@rigorgeous.com

S H O P I F Y  E X P E R T


