Een enthousiaste PHP developer
Wij zijn op zoek naar een PHP developer die het liefst enige ervaring heeft met Laravel,
CodeIgniter en WordPress, maar vooral iemand die zich vast wil bijten in deze job! Wij zijn
gevestigd in ’t Gooi en onze relaties zitten door het hele land, maar het zwaartepunt ligt in de
regio.

Organisatie
Cornelissen.Marketing is gestart in 2011 en werkt voor bedrijven die het belang hebben
ingezien van merkcommunicatie voor de groei van hun onderneming. Bij al onze projecten gaan
wij uit van de kernvaardigheid die er voor zorgt dat het merk als uniek wordt ervaren. Naast ons
vaste kernteam, waartoe jij ook gaat behoren werken wij in collectief verband samen met een
groep van specialisten met wie wij al veel mooie projecten hebben mogen uitvoeren.

Wat ga je voor ons doen?
Deze functie is de ideale plek voor een leergierige programmeur. Je komt terecht in een team
met veel marketing en communicatie ervaring die de behoefte hebben aan een vindingrijke
collega. Jouw focus zal gericht zijn op het programmeren van extra functionaliteit en
gebruikersvriendelijkheid en daarnaast voer je routinematige updates door en biedt support
voor de websites van onze relaties. Samen met ons zoek je ook naar wegen om de snelle
ontwikkelingen bij te houden en zijn wij continu bezig het team en de organisatie te
versterken. Dit is een prachtige kans om jezelf verder te ontwikkelen!

Functie eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde MBO opleiding;
Kennis van PHP;
Kennis van HTML, CSS en Javascript is een pre;
Kennis van CMS systemen;
Kennis van Laravel / CodeIgniter is een pre;
Je bent communicatief vaardig;
Je kunt zelfstandig werken;
Je bent in staat de klant altijd centraal te stellen.

Wij bieden
•
•
•
•

Een marktconforme beloning;
25 vakantiedagen;
Een mooie groep relaties om voor te werken
Een baan in een leuke werkomgeving met enthousiaste maar vooral bevlogen collega’s.

Inlichtingen / Sollicitatie
Heb je interesse of misschien nog vragen? Neem dan contact op met Tobias Veenendaal.
Stuur hem een e-mail met je vragen: tobias@cornelissenmarketing.nl of bel hem mobiel: 0610398245.

