WOW! 3 x HIGH FIVE

AL 15 JAAR BENADRUKKEN WE HET
UNIEKE VAN ONZE OPDRACHTGEVERS
We kijken met trots terug op het begin van ons avontuur, het eerste logo,
de eerste advertentie, de eerste website, de eerste campagne, de eerste
webshop, de eerste app en op nu: de vele projecten en mooie opdrachtgevers
die aan ons zijn verbonden.
Opdrachtgevers waar we onze experience mee delen, waar we creativiteit en
technisch vermogen zo ver mogelijk mee uitrekken, welke komen uit diverse
branches, welke we hebben zien opgroeien, welke impact veroorzaken, waar
we van houden en waar we dus trots op zijn.
High Five op 15 jaar!
High Five op mooie samenwerkingen!
High Five op een kopje koffie?
We zijn momenteel op zoek naar Front-end en/of Back-end developers
die graag op project- en/of uurbasis ook met ons willen samenwerken.
Een bondig profiel vind je hieronder.
Stuur een mail en hopelijk tot snel. Met creatieve groet,
Richard Zuidam
Creatief directeur
richard@hollandswild.nl
www.hollandswild.nl

Oudegracht 297 werf
3511 PA Utrecht

FRONT-END EN/OF BACK-END
DEVELOPERS
•
•
•
•

Ontwikkelen van websites, webshops, web applicaties en api koppelingen
Bestaande en nieuwe projecten
Er staat een bureau voor je klaar in onze werfkelder aan de Oudegracht
Facturatie op project- en/of uurbasis

Front-end

Back-end

• HTML5, CSS, Javascript
• Wordpress
• Ontwerp omzetten naar
‘cleane' code
• Optimalisatie van front-end
templates voor elk device

• Kennis van HTML5, CSS,
Javascript
• Wordpress
• PHP
• MySQL
• React en het Meteor platform

Recente samenwerkingen:

“Wij optimaliseren kledinginkoop- en productieprocessen
en minimaliseren kosten door volledig digitaal te gaan.”

Restaurantcampagne EET met je hart: Hier rekenen we af
met eenzaamheid.

Sqetch

Stichting Met je hart

Runners en Shoppers e-learning
omgevingen.

Lokale apps die alle burgers van
de plaats optimaal informeert.

PICNIC

Stichting Dorpsmedia

Internationale Shopify webshop.
by Parra

Joris van Bennekom

Ga je vechten voor Vrijheid, Volk, Vaderland? Steek je je kop in het zand en studeer je door?
Of kies je doelbewust voor de vijand?
Soldaat van Oranje - De Musical

Behandeling van een allergische
reactie op voedsel of insectengif.

De acteursvereniging die vanuit
de acteurs zelf komt.

Werken bij Haga, vacature en
onboarding platform.

UMC Utrecht - AllergieApp

ACT - Acteursbelangen

HagaZiekenhuis van Den Haag

Een online CreationClass die je helpt om je droom te
realiseren door middel van hyper inspiration.

Digitaal archief met herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog die niet vergeten mogen worden.

Create the Impossible

V-monument

Managementbureau voor creatieven
in de entertainmentindustrie.

‘Prinses Leentje en de weg naar
het hart.’ Ga je mee op avontuur?

Amsterdams most vivid creative
studio in animation & video.

Montecatini Talent Agency

Babette van Veen

Pop Soda

Ga net als Team Justlease.nl ook voor goud en kies voor
Toyota. #samenvoorgoud

ReumaUitgedaagd!, zelfmanagementtrainingen voor en
door mensen met reuma.

Justlease

ReumaNederland - UMC Utrecht
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hej hej maak(t) je smaak! met verse,
biologische en lokale ingrediënten.

Kies voor een toekomst in het
ziekenhuis.

Arbocatalogus voor schoonmaaken glazenwassersbedrijven.

hej hej ijs

Volg je hart

Stichting RAS - Arboschoonmaak

Vooropleiding Theater Nederland, ‘hofleverancier’ van
de vier HBO Toneelscholen.

Wonen in Oud Loosdrecht aan de 1e Plas met ligplaats
in de jachthaven, wie wil dat nu niet?

VTN

Het Kompas Loosdrecht

