Hey Developer!
$jij->isMedior('PHP OOP kennis')->with('3 jaar
ervaring') ?
Ja? Hebben we je aandacht? Mooi. Wij zijn ClearVox en zijn, net als velen, op zoek naar een goede
medior PHP-er. Dat je bij ons een fijn salaris krijgt, leuke collega’s, 25 vakantiedagen en een telefoon
zal jou als goede PHP-er ook niet meer over de streep trekken.
Dat begrijpen wij, daarom gaan wij een stapje verder om jou een uitdagende functie te geven waardoor
jij, samen met het team, er voor kunt zorgen dat mensen met elkaar kunnen communiceren. Dat kun je
zowel doen door aan een API te programmeren waarop de mobiele app werkt, tot diep in het backend
op het niveau van SIP-pakketjes programmeren of sleutelen aan de communicatie met onze front-end.
Bij goede resultaten wordt dit uiteraard niet onopgemerkt. Zo krijg je een leuke auto met tankpas om je
prettig van huis naar je werk te rijden (aangenomen dat je een rijbewijs hebt uiteraard). Het enige wat
wij dan nog vragen, is dat je één keer in de zoveel tijd op woensdag naar de friettent rijdt om de
bestelling op te halen. Uiteraard hoef je dat dan óók niet te betalen.
Een werkdag bij ClearVox begint over het algemeen met een goede bak echte bonenkoffie (of thee uit
echte zakjes) en kijk je bijvoorbeeld met Joris of de update van afgelopen nacht goed verlopen is. Altijd
een spannend moment, want in de afgelopen periode zijn er veel nieuwe functies toegevoegd. Daarna
is het tijd voor de dagelijkse stand-up waar je verteld dat je gisteren de eerste componenten voor de
statistieken werkend hebt gekregen en dat je daar vandaag verder mee wil gaan. Stijn vertelt dat hij
gisteren goede vorderingen heeft gemaakt met provisioning voor Yealink telefoons. Na de lunch ga je
verder met de statistieken waar je gisteren zo lekker mee bezig was. Het gaat je vandaag lukken om dit
stabiel te krijgen zodat ClearVox Nexxt snel over van die gave pie charts met allerlei getalletjes kan
beschikken

Morgen? Dan beginnen we met de eerste voorbereidingen voor de cloud variant!

Klinkt dit goed? Dan staat hieronder de samenvatting van alles wat we verwachten en hoe we de
verwachting belonen. Hopelijk tot snel!

Jij


hebt goede PHP(OOP) kennis en je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring.



beschikt over ervaring met PHP-frameworks zoals Laravel of Symphony.



hebt goede database kennis en je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring.



beschikt over voldoende ervaring met Git.



hebt ervaring met SCRUM/Agile development.



hebt een afgeronde HBO-opleiding of aantoonbaar equivalent denkniveau.



beschikt over goede communicatieve vaardigheden.



bent accuraat, flexibel en stressbestendig.



bent een echte teamplayer en kunt ook goed zelfstandig werken.



hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Wij


storten iedere maand een leuk bedrag op je rekening.



geven je ieder jaar 25 vrije dagen.



hebben een prima pensioenregeling.



geven je de keuze tussen een android en iOS-telefoon.



zetten de auto van de zaak alvast voor de deur.



maken jaarlijks 8% vakantiegeld naar je rekening over.
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