Vacature: PHP Developer (fulltime)

Je bent analytisch ingesteld
en je hebt affiniteit met IT.

Je bent gedreven en
werkt oplossingsgericht.

Een echte teamspeler maar je kan ook
zelfstandig werken.

Omschrijving
Heb je een grote passie voor software-ontwikkeling en kent PHP geen geheimen meer
voor jou? Wil je meewerken om een succesvol product nóg succesvoller te maken?
Momenteel zitten er enkele grote PHP-projecten in de pipeline waarvoor wij jou nodig
hebben!
Voor deze projecten zal je nauw samenwerken met de klant, je collega-programmeurs
en de projectmanager. Je kan dus goed luisteren naar de klant en inspelen op zijn
wensen en behoeftes. Het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid en een vlotte
communicatie zijn dus van groot belang en schrikken je niet af.
Na verloop van tijd zal je af en toe ook in Windev en Webdev programmeren. Je kan
het vergelijken met .NET maar dan nog uitdagender! MyDigi is ons eigen product dat in
deze programmeertaal ontwikkeld werd. Nog geen ervaring mee? Geen nood, wij
leiden je intern op en staan je bij waar nodig!

Wat verwachten we van jou?
•
•
•

Je hebt een sterke kennis van PHP.
Je bent gebeten door IT. Zowel voor het detecteren als analyseren van problemen.
Je hebt een sterke motivatie en engagement voor ons product.

•
•
•
•
•
•
•

Je bent communicatief sterk, zowel naar de klanten als naar je collega’s. Bij
voorkeur in meerdere talen.
Je bent ambitieus en streeft altijd naar de hoogste kwaliteit.
Je bent kritisch en niet te snel tevreden.
Je werkt efficiënt en gestructureerd.
Je bent flexibel ingesteld en hebt geen 9 to 5-mentaliteit.
Een kennis van Windev en Webdev is zeker een pluspunt, maar geen noodzaak.
Je wilt je met volle overgave smijten in deze uitdagende job vol afwisseling.

Talenkennis
•
•
•

Nederlands – zeer goed
Engels – zeer goed
Frans – zeer goed

Vereiste diploma
•
•

Professioneel (gerichte) Bachelor (PBA)
Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in
aanmerking voor deze job.

Rijbewijs
•

B

Wat bieden we jou?
•
•
•
•
•
•

Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Een high-end software ontwikkelingsplatform.
Een goede begeleiding en opleiding on the job.
Ruimte voor verantwoordelijkheid en diverse doorgroeimogelijkheden.
Een competitief loon, aangevuld met andere voordelen.
Een aangename werksfeer met toffe collega’s.

Plaats tewerkstelling?
CTK BVBA
Wouter Haecklaan 1bis
2100, Deurne

Geïnteresseerd?
Schrikt dit alles je niet af maar maakt het je juist dolenthousiast?
Stuur dan snel jouw motivatiebrief + CV naar personeel@mydigi.eu

