Back-end PHP developer (medior)
Wil jij als getalenteerde PHP developer aan de slag bij een ambitieuze, jonge en snel groeiende
organisatie? Wil jij meebouwen aan te gekke maatwerk applicaties voor onze klanten? Lees dan
snel verder! In verband met onze aanhoudende groei zijn wij op zoek naar een PHP Developer voor
32 - 40 uur per week.
Wie zijn wij?
Bij Delta IT werken we aan de meest uiteenlopende uitdagingen op het gebied van online
software; van personeelssystemen tot e-commerceplatforms en van maatwerk websites tot aan
API-koppelingen. Ook verzorgen we internetmarketing voor onze klanten. Dit doen we met een
klein en hecht team van enthousiaste en eigenwijze creatievelingen.
Wie ben jij?

- Je beschikt over HBO werk- en denkniveau (of vergelijkbaar) en je bent toe aan een nieuwe
uitdaging;

- Je hebt 3+ jaren ervaring met PHP en MySQL en hebt ervaring met object-georiënteerd
programmeren;

-

Je hebt ervaring met het communiceren met REST API’s;
Kennis en ervaring met Linux, Git en Docker is niet vereist, maar mooi meegenomen;
Ervaring met het Laravel framework en basiskennis van CSS, Javascript en HTML is een pré;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed;
Je bent ontzettend betrokken, haalt het beste uit jezelf en anderen en je voelt je thuis binnen
een klein en informeel team.

Wat bieden wij jou?

- Een uitdagende functie en de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen en mede de koers
van het bedrijf te bepalen;

- Een informele, no-nonsense en open bedrijfscultuur;
- Een marktconform salaris op basis van kennis en ervaring;
- Een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, 25 vakantiedagen (op
basis van fulltime dienstverband) en een reiskostenvergoeding

- Gezellige vrijdagmiddagborrels, woensdag broodjesdag en een jaarlijks teamuitje;
Spreekt deze functie jou aan? Stuur ons dan je cv en vertel waarom we moeten stoppen met
zoeken.
Contactgegevens
Delta IT t.a.v. Gijs Vogels (gijs@deltait.nl)

