
  

Ben of ken jij onze nieuwe collega?  
 

De Argumentenfabriek zoekt een  
Front-end developer (m/v) 
 

Wie zijn wij? 
De missie van De Argumentenfabriek luidt: Helder Denken voor een betere toekomst. 
De Argumentenfabriek helpt al tien jaar mensen en organisaties helder na te denken 
over complexe vraagstukken door het visualiseren van informatie. We verzamelen en 
structuren informatie en presenteren het resultaat op een overzichtelijke, 
aantrekkelijke en zo visueel mogelijke manier. Op papier, maar steeds vaker ook op 
het web en in apps. Wij zijn actief op diverse terreinen waaronder zorg, onderwijs, 
werk, geld, ruimte en openbaar bestuur.  
 
De Argumentenfabriek is een professionele organisatie waar ruim 25 hoogopgeleide, 
ambitieuze en creatieve mensen werken. Vanwege de uitbreiding van ons 
dienstenpakket zijn we op zoek naar een ‘technisch type’.  
 

Wie zoeken wij? 
Voor het ontwikkelen van onze sites, apps en interactieve (data)visualisaties zijn we 
op zoek naar versterking op de volgende twee gebieden: 
 
Front-end development  
Je hebt ervaring met het ontwikkelen van user-interfaces in HTML5, CSS (inclusief 
preprocessors als less en sass) en JavaScript (bij voorkeur ook met D3.js). Je bent 
gewend te werken met NPM, Gulp en Rollup of soortgelijk gereedschap. 
 
Full stack JavaScript development 
Je weet niet alleen hoe je JavaScript kunt inzetten aan de voorkant van een website 
of app, maar bouwt net zo makkelijk de achterkant in die taal. Je hebt ervaring met 
Node, Express en MongoDB en deinst niet terug voor het ontwikkelen van hybride 
apps, bijvoorbeeld met Cordova of PhoneGap. 
 
Beschik je over een van deze competenties of misschien zelfs over beide? Werk je 
graag in kleine, flexibele teams en lijkt het je leuk mee te denken over uitbreiding en 
verbetering van onze innovatieve producten, onze apps, onze dataverhalen en ons 
digitale denkgereedschap?  
 

Meer informatie? 
Wil je meer informatie over De Argumentenfabriek of over deze functie? Neem 
contact op met Kees Kraaijeveld via kees@argumentenfabriek.nl of via 020-412 4001. 
Sollicitaties, vergezeld van een c.v., graag alleen per e-mail richten aan 
rinske@argumentenfabriek.nl. 
 

Wat is de beloning? 
Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.  
 

Startdatum? 
Liefst zo snel mogelijk. 
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