Laravel programmeur gezocht
Coolweb Zorgsoftware B.V. is een sterk groeiende organisatie ontstaan uit het in 2002 opgerichte
webdesignbureau Coolweb Multimedia en biedt het online softwarepakket, De Thuiszorgplanner, aan. De
Thuiszorgplanner is een SAAS-oplossing voor Thuiszorgorganisaties en ZZP’ers in de thuiszorg (SAAS= Software
As A Service).
Voor de doorontwikkeling van ons nieuwe platform zijn wij op zoek naar een ervaren Laravel developer welke
de leiding kan nemen in het omzetten van onze huidige monolithische applicatie naar services en
microservices.
De functie is vooral backend gericht en je zult nauw samenwerken met onze front-end specialisten. Samen
stellen jullie nieuwe componenten samen voor nieuwe of bestaande features.
Functie-eisen
- Je hebt HBO denk- en werkniveau;
- Gedegen kennis van OOP, PHP en MySQL;
- Je bent bekend met design patterns en de SOLID principes;
- Minimaal 2-3 jaar ervaring met Laravel versie 6 of hoger;
- Affiniteit en/of ervaring met de beveiliging van API’s;
- Ervaring met gedistribueerde (micro)services;
- Ervaring met GIT, wij maken gebruik van GitHub;
- Kennis van schaalbare software architectuur;
- Je bent in staat zelfstandig te werken.
Pre’s
- Ervaring met Linux omgevingen als Ubuntu;
- Ervaring met release management;
- Ervaring met Vue.js en eventueel Vuetfiy;
- Ervaring met SCRUM of andere agile aanpak;
- Affiniteit met ontwikkelingen in de zorg (voornamelijk Thuiszorg).
Wij bieden jou
- Een 32- of 40-urige werkweek.
- Een zelfstandige en afwisselende baan binnen een klein team met informele sfeer.
- Een tijdelijke aanstelling, met de mogelijkheid tot een vast dienstverband.
- Een marktconform salaris en een collectieve pensioenregeling.
Ken je of ben je iemand die op zoek is naar een leuke baan?
Solliciteer dan nu en stuur je CV en motivatiebrief naar vacature@coolweb.nl.
Past de vacature niet helemaal bij jou? Bekijk dan ook onze andere vacature!
Coolweb Zorgsoftware B.V.
Rapenburg 33
2311 GG Leiden
Telefoon: 071-5132805

