	
  

Backend PHP Developer
Ben jij een ervaren PHP developer die de meest eenvoudige oplossingen weet te vinden voor een
ingewikkeld probleem? Wil jij meedenken over de ontwikkeling en structuur van huidige en
nieuwe systemen? Vind jij het een uitdaging om samen met een team van jonge mensen met een
ondernemende geest te bouwen aan een logistiekbeheer en betaalplatform die dagelijks
gebruikt wordt door meer dan 9000 klanten?
De functie
Als backend PHP developer zul je samen met onze Lead developer ons huidige systeem
vernieuwen en verbeteren. Daarnaast zul je dit systeem uitbreiden met nieuwe functionaliteiten.
Je zorgt er als onderdeel van het development team voor dat wij in een sterk veranderende
markt leading blijven op het gebied van technologische ontwikkeling en software. Daarnaast
werk je mee aan interfaces met externe systemen en werk je samen in nauw samen met partners
in IT projecten die door derden worden uitgevoerd.
Profiel
-

Je hebt een informatica achtergrond op HBO of academisch niveau.
Je hebt minstens 3-5 jaar ervaring met het ontwikkelen van technische applicaties.
Jij bent in staat om eenvoudige oplossingen te bedenken voor ingewikkelde problemen.
Ervaring met refactoren van legacy code.
Ervaring met Test-driven development.
Ervaring met een MVC framework.
Ervaring met SQL, Scrum en Git
Ervaring met PostgreSQL is een pré.
Ervaring met Vagrant is een pré.

Wij bieden
We bieden je verschillende opleidingsmogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. Daarnaast
bieden wij je 25 vakantiedagen en een marktconform salaris afhankelijk van ervaring en leeftijd.
Je ontvangt daarnaast een laptop en telefoon van de zaak.
Binnen ons bedrijf met jonge werknemers (gemiddeld 30 jaar) heerst een informele sfeer die de
basis vormt voor goede prestaties. Gebruiksvriendelijke software en klantenservice zijn het hart
van onze organisatie. De klant staat dus altijd centraal. Samen nieuwe innovatieve producten
bedenken is onze drijfveer.
Procedure
Herken jij jezelf hierin en ben je geïnteresseerd? Reageer dan direct via het sollicitatieformulier:
https://myparcel.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Solliciteren/61027.
Neem gerust contact op met Shannon voor eventuele vragen over de vacature via,
shannon@myparcel.nl
023-3030315	
  

	
  
* Sollicitaties zonder volledige motivatie worden niet meegenomen in de procedure.
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