https://www.pmnetworking.nl/job/medior-php-developer/

Medior PHP Developer

Dienstverband
Full-time (vanaf 32 uur p/week)

Beschrijving
Dit is waarom jij bij PM Coded wilt werken;
Een leuk team van 8 personen waarvan 3 ervaren PHP ontwikkelaars
Diversiteit aan opdrachten, veel afwisseling dus
Doorgroei mogelijkheden en ontwikkeling van kennis
Doorontwikkeling en bouwen van nieuwe “eigen” producten
Ben jij een gepassioneerde PHP developer met de nodige ervaring en teamspirit?
Ben je bereid verder te leren, jezelf te ontwikkelen en zowel zelfstandig als te
werken in team verband? Maak je zaken snel eigen en beschik je over een
gezonde dosis nuchterheid en humor?

Ingangsdatum
Per direct

Opleiding
Vanaf MBO niveau 4

Industrie
ICT

Contractstype
Onbepaalde tijd

Werkervaring

Dan stellen wij jou graag voor aan je nieuwe collega’s!
PM Coded is jong, groeiend en ambitieus. Bij ons werken de beste
programmeurs uit de Zaanstreek (e.o.) en is er diversiteit aan opdrachtgevers en
applicaties;
In-house hebben wij een compleet webshop platform ontwikkeld met real-time
koppelingen met boekhoudpakketten, erp systemen en meer. Naast onze eigen
webshop oplossing worden er eveneens applicaties ontwikkeld (ook niet webshop
gerelateerde) die worden ingezet om bedrijfsprocessen te verbeteren, zoals
bijvoorbeeld in de logistiek en HR.

We zoeken een programmeur met
een passie voor ontwikkeling!
Aantoonbare ervaring in zowel
front-end als back-end is een must.
Wij hebben uitdagende projecten
waarbij jouw bijdrage zeer gewenst
is. Medior ervaring is dan ook
gewenst.

Skills
Een greep uit de benodigde Skills;
PHP, MySQL, jQuery, HTML(5),
CSS, TWIG, SVN/GIT, OOP, UML,
XML/CSV, WebServices, API

Werklocatie
Zaandam

De werkwijze van PM Coded kenmerkt zich door het SCRUMmende karakter,
waarbij “sprints”, “pokeren” en “stand-ups” goed ingeburgerd en centraal staan.

Werktijden

Wij bieden

Flexibel: vanaf 07:30 tot 18:00, tot
5 dagen per week.

Marktconform salaris op basis van jouw kennis en ervaring;
Gezellige (informele) werksfeer met gezamenlijke lunch;
Doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheden;
Technische uitdagende job bij een gezond bedrijf;
Studieregeling: 10% studietijd en tot 100% van studiekostenvergoeding;
Mogelijkheid tot fulltime of parttime (32/36/40 uur) werken;
Werken met nieuwe technieken en ruimte voor innovatie;
Flexibele werktijden, vanaf 07:30 tot 18;00;
Verdeling van 50/50 back- en front-end met mogelijkheden tot
specialisatie;

Publicatiedatum
3 juli 2019

Wij vragen
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Een gezonde no-nonse mentaliteit;
MBO 4 of HBO denk niveau;
Goede communicatieve vaardigheden, waar onder: excellente beheersing
van de Nederlandse taal, in woord en geschrift, goede kennis van de
Engelse taal;
Goede kennis van PHP/OOP, bij voorkeur aantoonbaar met 3 – 5 jaar
ervaring;
Kennis van HTML/CSS en JavaScript (waaronder jQuery);
Aantoonbare ervaring met databases (zowel ontwerp als toepasbaarheid
in code);
Iemand die nauwkeurig werkt en een focus heeft op kwaliteit. Houdt van
structuur en regelmaat.
De volgende zaken zijn een pre (bij voorkeur ervaring, en anders ga je dit leren!);
Twig, PHP7, OOP, SVN, WAMP/XAMPP, MySQL, SQL Server, jQuery,
PLC;
Kennis van XML, XSLT, SOAP RESFTful API, WebServices, EDI en CSV;
Ervaring met webshop platformen;
Basis kennis van Linux, OWASP;
Ervaring met “responsive design” (HTML/CSS) en/of frameworks zoals
Bootstrap;
Werken volgens het OTAP principe;
Zend certificering.

Contact
Hebben we je interesse gewekt?
Neem dan contact op met Maarten. Hij zal vragen om je CV (en motivatiebrief),
die kan sturen aan vacature@pmnetworking.nl
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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