Werken in een hecht en gedreven team?
Solliciteer!
“Shampoo op? Hond zonder brokjes? Geen voorraad
luiers meer? Plein.nl heeft alles in huis voor
de dagelijkse verzorging van jezelf, je huisdieren en
het huishouden. Of je favoriete douchegel nu bijna
leeg is, je tandenborstel toe is aan vervanging of
het wasmiddel op is, binnen 24 uur heb je weer
een mooie voorraad in huis.”

Vacature
Fullstack
Back-end
Developer

Om bovenstaande beloften waar te kunnen maken
hebben we bij Plein onze eigen applicaties gebouwd.
De webshop, het intranet en een warehouse management system waar onze magazijnmedewerkers dagelijks in werken om alle bestellingen te kunnen versturen.
Deze applicaties worden telkens weer een beetje
beter gemaakt door als development te sparren met
marketing, commercie, klantenservice en logistiek.
Door het omzetten van functionele vraagstukken in
technische oplossingen kunnen we elke dag onze
klanten en collega’s een beetje beter helpen.
Ons applicatielandschap is volledig containerized en
draait in een custom kubernetes omgeving verspreid
over meerdere datacenters. Alle applicaties gebouwd
in Symfony4. De data is opgeslagen in een MariaDB
database en caching wordt gedaan met Redis.
Onze objectstore met CDN staat op Amazon S3.

Functie
Je komt ons team (één front-ender en twee
back-enders) versterken als full stack of back-end
developer. Het implementeren van nieuwe processen
en optimaliseren van de huidige processen zijn je
belangrijkste werkzaamheden. Hiervoor zul je ook
geregeld in contact komen met je collega’s om hun
wensen te vertalen.

Wie ben jij?
 hebt HBO / WO werk- en denkniveau
Je
	
Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring
	
Je hebt ervaring met een PHP framework, MySQL,
	
HTML, CSS en Javascript
	
Je hebt een passie voor programmeren
	
Ervaring met onze stack (Symfony3 / MySQL /
	
Kubernetes / Git) is een pré
	
Je bent communicatief vaardig
	
Je bent analytisch en oplossingsgericht
	
Je bent trots op je eigen werk
	
Je vindt code quality belangrijk
	
Je kunt feedback geven en ontvangen

Je krijgt er ook wat voor terug!
	
Competitief salaris, bijdrage pensioenpremie,

reiskostenvergoeding
	
Alles om te werken: laptop, software, trainingen
	
Mogelijkheid tot het volgen van relevante opleidingen
	
Heel veel ruimte voor creativiteit
	
Thuiswerk mogelijkheid
	
Bijdrage aan jouw sportschoolabonnement
	
Al onze producten met personeelskorting
	
Fijne en gemotiveerde collega’s
	
Een open bedrijfscultuur met gezellige borrels
	
Elke dag een heerlijke verse lunch van Bianca

Solliciteren?
We kijken uit naar je motivatie en CV per email:
personeelszaken@plein.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet
gewenst en daaraan verbonden sollicitaties worden
niet in behandeling genomen.

