PHP ontwikkelaar bij Desk.nl
Als PHP ontwikkelaar versterk je ons vaste ontwikkelteam en werk je mee aan innovatieve
klantoplossingen. Daarnaast werk je natuurlijk ook mee aan de softwareoplossingen (Yucan,
Fondsenzoeken.nl) van Desk.nl. Een mix die we intern voor iedereen goed in de gaten houden en
waar je zelf ook invloed op hebt. Je werkt in PHP en React of Angular. Je 'snapt' CSS en HTML om
goed samen te werken met onze ontwerpers. Onze projecten hebben doorlooptijden van circa 1
tot 12 maanden. Ontwikkelen gaat wisselend adhoc of met meer bedenktijd.
Jij
Je bent meer of minder ervaren. Je bent professioneel maar niet 'corporate' en spreekt vloeiend
Nederlands. Je bent nieuwsgierig, samenwerkend en altijd op zoek naar oplossingen. Je wilt op de
hoogte zijn en blijven van de nieuwste technieken. Je bent kundig en wilt jezelf doorontwikkelen als
ontwikkelaar voor het web. En bovenal: Jouw passie ligt bij ontwikkelen en programmeren voor het
web?! Dat is wat je wilt.
Jouw kunde en plezier zitten in het bedenken en implementeren van technische oplossingen. Je
werkt vanuit jouw kennis en kunt 'out of the box'. Je bent zelfstandig en neemt initiatief, deelt kennis
en visie, bent sociaal in het team en vindt het ook leuk om af en toe contact met klanten te hebben.
Hoeveel kennis en ervaring je hebt of nodig hebt gaan we bespreken. Je hebt wel aantoonbare
ervaring met ontwikkelen in PHP voor het web. Het is een pre als je kennis van / ervaring hebt met
React, Angular, mobiele webapplicaties en frameworks. Het is daarnaast een pre als je aantoonbaar
ervaring hebt opgedaan bij een dedicated webbouwer.
Wij
Desk.nl: Sinds 1994, informeel, compact, professioneel en no-nonsense. Dedicated webontwikkelaar
te Amsterdam. We werken voor zeer verschillende opdrachtgevers waarmee we langdurig
samenwerken. Van klein tot groot.
Bij Desk.nl werk je binnen een technisch sterk en ervaren ontwikkelteam aan vernieuwende
klantoplossingen en oplossingen van Desk.nl zelf. Oplossingen gebaseerd op internet technologie
waarbij een technologisch- creatieve benadering niet wordt geschuwd.
Desk ontwikkelaars zijn samenwerkend, eigenwijs en oplossingsgericht. Ze zijn van alle markten
thuis, breed ontwikkeld en met een brede vaktechnische belangstelling, maar werken samen vanuit
hun eigen specialiteit.
Desk.nl biedt vrijheid, een informele en ontspannen werksfeer, tijd voor kennisopbouw,
marktconforme beloning en prima secundaire voorwaarden.
Pas jij bij Desk en past Desk bij jou?
Heb je voldoende in huis om in ons ontwikkelteam te passen? Is ontwikkelen en programmeren jouw
passie? Heb je een innovatieve en creatieve benadering van technische- en functionele
vraagstukken? Pas jij bij Desk? Past Desk bij jou? Kom dan praten over je ambities en de ruimte die
wij daarvoor bieden.
Reageren?
Reacties zijn welkom bij Michiel van Oerle. Bel gerust als je vragen hebt. Sollicitaties graag met
motivatie en c.v. Mail: Michiel15@desk.nl
Met vriendelijke groet,

Michiel van Oerle
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