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

Stageplaats PHP Developer

Opleiding

Omschrijving

Laatste jaars MBO 4 (BOL/BLL) /
HBO. Voor beide niveaus hebben
we passende projecten!

Ervaring
Aantoonbare ervaring is niet
vereist, aantoonbare kennis wel.
Doorsta jij ons (simpele) testje?

Employment Type
Stageplaats

Ingangsdatum
Per direct

Duur
Afhankelijk van opleiding

Industrie
ICT
Binnen PM Coded
hebben we ruimte om 1 goede PHP stagiaire verder op te leiden en door te
ontwikkelen. Jij komt te werken bij een organisatie met veel informeel contact, en
met uitdagende ideeën en opdrachten. Je wordt begeleid door een 3-tal ervaren
PHP ontwikkelaars waarmee je daadwerkelijk kan sparren over de
programmeertaal en de gekozen oplossingsrichtingen. Je zal daadwerkelijk een
bijdrage gaan leveren aan de door ons ontwikkelde applicaties of aan nieuwe (te
ontwikkelen) applicaties.

Werklocatie
Zaandam

Werktijden
Werktijden zijn ma-vr, 08:30 –
17:00

Date posted
Verantwoordelijkheden

13 januari 2019

Uiteraard vragen wij om verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. De stage
is echter dermate ingericht dat je samen met ervaren PHP programmeurs werkt.

Geldig tot
1 januari 2021

Jouw profiel
Jij zit minimaal in het laatste jaar van een MBO-4 ICT opleiding, met
goede vooruitzichten;
Jij hebt aantoonbare en gerelateerde (werk)ervaringen in het ICT vak;
Het is belangrijk dat je uitstekend Nederlands en Engels kunt in woord en
geschrift;
Jij bent klantvriendelijk, attent, een goede communicator,
oplossingsgericht en een teamspeler;
Jij staat open voor het leren van nieuwe dingen (zowel collegiaal als
cursus gerelateerd);
Jij doorstaat onze “test” om een (werkend) stukje script te maken ;)
Jij hebt een CV met motivatie die ons daadwerkelijk overtuigd!

Status
Deze stageplaats
vervuld.

is

reeds

Wij bieden
1. Een uitdagende stage met veel vrijheid en verantwoordelijkheid binnen
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een groeiend bedrijf;
Kansen op een vast dienstverband;
Mogelijkheden tot opleidingen, trainingen en certificeringen;
Afwisselende opdrachten;
De kans om het vak te leren van de beste PHP programmeurs uit de
Zaanstreek, e.o.
6. Een samenwerking met een geweldig team die je goed zult leren kennen
tijdens de gezamenlijke lunch, vrijdagmiddagborrel, in de wandelgangen
en tijdens de teamuitjes;
2.
3.
4.
5.
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