Vacature – Web / PHP Developer Utrecht

Onderneming
The Insiders is een spraakmakend, jong marketing – communicatiebureau, gespecialiseerd in Word
Of Mouth marketing: een nieuw en snel groeiend marketing medium. Ons bedrijf is actief in
Duitsland België, Nederland, Frankrijk, UK, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Italië. Bedrijven zoals
Nestlé, Sony Playstation, L’Oréal, Danone, Philips, Club Med, Johnson&Johnson, Henkel, Colgate, etc.
deden al beroep op de Insiders community om over hun producten door consumenten bekend te
maken.
Ter ondersteuning van onze groeiende activiteiten in België & Nederland zijn we op zoek naar een
getalenteerde

Web / PHP Developer (m/v)
Verantwoordelijkheden
Als Web / PHP Developer heb je de volgende verantwoordelijkheden:
 Je bouwt mee aan de groei van een heel interactief community platvorm
 Je bent gedreven om de community steeds te verbeteren naar usability, add-ons,
interactiviteit
 Je neemt autonoom grote en kleine projecten met een grote diversiteit aan en dit met een
ambitieuze drive
 Voor Insider -campagnes ben jij de technische schakel met de klant, en sta je via de
campagne manager dagelijks in contact met de klant
 Je beheert en onderhoudt een e-commerce platvorm

Profiel










Je hebt een grondige kennis van PHP & OOP en je gaat op zoek naar bijscholingen die je upto-date kunnen houden.
Je hebt minimaal 3 jaar hands-on ervaring met PHP, liefst in een communicatieve omgeving
Je hebt kennis van HTML5, CSS, Jquery en Javascript
Je bent analytisch van aard en snel in staat om data om te vormen tot informatie
Je functioneert perfect autonoom en in team. Ook kan je een grote verantwoordelijkheid aan
Je beheert de volledige procesflow voor PHP ontwikkeling
Je bent efficiënt in het eigenlijk programeerwerk en je doet regelmatige kwaliteitscontrole
Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Engels
Je hebt ervaring met PHP Frameworks & MVC model



Je hebt een uitstekende kennis MYSQL

The Insiders bieden:
 Een revolutionair marketing-medium in volle expansie, met veel entrepreneurship
 Een brede functie met veel afwisseling en duidelijke verantwoordelijkheid in een creatieve

omgeving in Utrecht
 Een aantrekkelijke, competitieve verloning
 Toegang tot sterke en vernieuwende producten op de markt

Interesse?
Stuur uw CV en motivatie naar jobs@theinsiders.eu

