
Door onze wereldwijde expansie zijn we op zoek naar een m/v: 
  
 

WEB DEVELOPER 
 
Wat houdt het werk in? 
Je werkt in de centrale marketingafdeling die onze 40 firma’s ondersteunt met online 
én offline tools, campagnes & concepten. Je zet een centraal CMS-systeem op en 
werkt mee aan onze toekomstige websites. Je bent betrokken bij elke online project 
van A tot Z en bouwt die online tools ook verder uit. Je wordt mee verantwoordelijk 
voor het bouwen en onderhouden van responsive websites, nadenken over 
applicaties, integreren van productwebsites en de front-end programmatie van 
webshops. Je wordt hierin ondersteunt door grafici en een platform manager die 
samen met je de lijnen uitzet, projecten opvolgt en de juiste accenten legt. Je bouwt 
samen met je collega’s aan ons centraal PIM-systeem en zorgt dankzij onze 
middleware voor de output online, naar dynamische pdf’s & de link met catalogen. Je 
hebt aandacht voor design, usability, en bent een krak in HTML/CSS & Javascript. 
Naast online kan je ook uit te voeten met een offline ontwerp en heb je ervaring met 
de Adobe-pakketten. Je vertrekt steeds met een online-output als uitgangspunt, maar 
kan ook makkelijk offline meedenken. 
 
Profiel 

• Je werkt met Wordpress 
• Goede kennis van HTML5, CSS, Javascript is vereist 
• Goede kennis van PHP, MySQL 
• Je hebt gevoel voor design, user interface & user experience 
• Ervaring met Adobe-software zoals Indesign, Photoshop, Illustrator,… 
• Ervaring met Easy Catalogue, PIM’s en Document managament is een plus 
• Je kan zelfstandig met een briefing aan de slag, werkt geconcentreerd en 

respecteert deadlines 
• Je hebt een hands-on mentaliteit en toont initiatief 
• Je hebt minimum een Bachelor-diploma 
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Engels en hebt een goeie kennis van 

Frans. 
 
 
Wat bieden wij jou? 
Een centrale functie in het hoofdkantoor van Pollet Group in Waregem. De groep 
heeft vestigingen in 14 landen en is actief binnen 3 markten: de sector van 
waterbehandeling, de zwembadwereld en de medische industrie. Pollet Water Group 
bundelt 25 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet Pool Group bewerkt de markt 
van zwembadbouwers met 9 distributiepunten en 2 fabrikanten. Pollet Medical 
Group, bestaat uit in totaal 5 gespecialiseerde medisch georiënteerde bedrijven. Het 
marketingteam ondersteunt de 3 takken en de merken van de Pollet Group met 
campagnes, concepten en marketing tools. Jij wordt onze draaischijf voor het online 
gebeuren.   
 
Meer info op www.polletgroup.com   
 
 


