Stage lopen bĳ Wax Interactive
Ben jĳ gepassioneerd door web development? Volg jĳ alle trends op het vlak van
zowel back als front-end development op de voet? Dan ben jĳ de stagiair naar
wie wĳ op zoek zĳn! Bĳ Wax zal je een brede en gediversifieerde stage invulling
meemaken waarbĳ we ons best doen om zoveel mogelĳk facetten van
webdevelopment aan bod te laten komen.

Over Wax
Wax is reeds 15 jaar actief als creative digital agency die via customer love stories brands helpt om hun
business te laten groeien. Wax heeft in 2016 een diversiteit aan projecten gerealiseerd: websites,
e-commerce sites, web apps, Facebook applications, HTML5 games, social contests…
Onze klanten zĳn merken zoals Media Markt, Bongo, Brugge Kaas, Canderel, Tissot, Oxfam, KriekMax,
Pizzahut,...

Wat staat je te wachten?
Tĳdens de stage zal er niet alleen focus worden gelegd op de technische productie maar zal je ook bĳ de opstart
van een project betrokken worden. Als je hier interesse in hebt, zal je kennis kunnen maken met taken zoals
wireframing, design, sitestructuur, UX, sysops etc. Voor de webontwikkeling zal je nauwgezet opgevolgd worden
door een senior web developer die je met raad en daad zal bĳstaan. Je zal in contact komen met technologieën
als HTML(5), CSS(3), jQuery, PHP, MySQL, Grunt, RequireJS, SCSS, GIT, Drupal(8), Symfony(3)...
In het begin van de stage is er een inloopperiode. Hierbĳ geven we je een R&D opdracht waarbĳ we je kennis op
de proef stellen. Indien deze R&D opdracht tot een groter intern of extern project behoort zal je vervolgens
betrokken worden in het team dat instaat voor het ontwikkelen van dit project.

Profiel
• Developer in hart en nieren
• Vlot kunnen bĳleren is een pluspunt
• Je hebt zin voor verantwoordelĳkheid en initiatief
• Je houdt van uitdagingen
• Je volgt de trends in de wereld van het web
• Je bent een teamplayer

