Voor onze development afdeling in Opmeer zijn wij op zoek naar een ervaren:

PHP/JAVASCRIPT DEVELOPER
Dit ga je doen:

Als PHP/Javascript developer ben je onderdeel van een klein en enthousiast team. Je werkt in een team
met 4 andere developers, in een omgeving met korte lijnen en veel ruimte voor eigen inbreng. Je beheert
bestaande applicaties en apps en je ontwikkelt samen met het team nieuwe online producten om de
verkoop/service van o.a. Keukenloods.nl te optimaliseren.
Je begint je dag tussen 07.00 en 10.00 uur (dat bepaal je zelf). Je start met het bekijken van jouw tickets
in Monday (onze projectmanagement tool) of Githbub/Zenhub. Je beantwoordt eventuele vragen in
tickets en je checkt je mail. Om 10.00 uur hebben we scrum. Daarna ga je aan de slag met je tickets. Als
je op kantoor bent kun je in de pauze gebruik maken van de sportschool. Tussen je werk door kan er wel
eens een vraag komen van de productbeheerder of projectmanager of er is een bugfix die meteen
opgepakt moet worden, maar jij bent flexibel dus dat is geen probleem. Aan het einde van de dag werk
je al je tickets bij, check je je mail nog even en sluit je je dag af door in Monday in te vullen wat je die dag
hebt gedaan.

Jij hebt:

• Minimaal 3 jaar bewezen relevante werkervaring;
• Ervaring met web development (SQL, Git, websecurity);
• Kennis van devops (Linux, Apache, Docker etc.);
• Goede kennis van PHP development (Laravel is een pré);
• Ervaring met frontend technieken;
• Ervaring met het werken via de Agile en scrum methode;
• Interesse in en denkt mee over het ontwikkelproces en over methoden en tools om processen te
verbeteren;
• Een flexibele en stressbestendige werkhouding (het kan soms nodig zijn dat je ad-hoc werkt);
• Ervaring met e-commerce is een pre;
• HBO/WO werk- en denkniveau en een fulltime beschikbaarheid.

Wij bieden jou:

• Een prettige, informele werksfeer binnen een informele organisatie;
• Afwisselend werk in een mooi bedrijfspand (maar werken vanuit huis is ook mogelijk);
• Ruimte voor zelfontplooiing en de vrijheid om je ideeën in te brengen;
• Een opleidingsbudget;
• Werk in een creatief en professioneel team;
• Een salaris conform CAO Retail - Wonen en 25 vakantiedagen (op fulltime basis);
• Reiskostenvergoeding (vanaf 2 km per enkele reis) en je bouwt pensioen op.

Over ons:

Onze klanten verdienen het beste advies en daarom zoeken wij jou!
Met 14 keukenshowrooms door heel Nederland en een webshop voor alle denkbare
keukenapparatuur zijn we een serieuze speler. We helpen inmiddels al ruim 20 jaar
onze klanten aan hun droomkeukens.

Herken je jezelf in bovenstaand profiel?

Kijk op www.keukenloods.nl voor meer informatie of onze andere
vacatures. Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een
Whatsapp naar 06-83046554. Direct solliciteren? Stuur je CV en
motivatiebrief naar: vacature@keukenloods.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

