PHP 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).
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een ervaren PHP programmeur die ons kan ondersteunen in
het onderhouden van onze legacy applicaties. Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het oplossen van bugs,
doorvoeren van updates en het toevoegen van (nieuwe) bedrijfskritieke functionaliteiten aan de bestaande
onderdelen. Een mooie uitdaging.
Hierbij heb je ook geregeld contact met klanten om hun vragen te beantwoorden en eventuele problemen op
te sporen. Wij maken hierbij gebruik van een ticketsysteem, waarbij telefonisch contact soms noodzakelijk is.
Wij bieden een 32 of 40-urige werkweek en een informele sfeer.
Gewenste ervaring:
- Zeer goede kennis van HTML, CSS, Javascript, PHP en MySQL.
- Ervaring met frameworks zoals Bootstrap.
- Ervaring met libraries zoals jQuery.
De applicaties van Coolweb maken onder andere gebruik van: OOP, XML, JSON, PDF, Excel/CSV. Ervaring hierin
is natuurlijk een pré.
Coolweb biedt de mogelijkheid om ervaring op te doen of uit te breiden in deze onderdelen.
Functie-eisen
- Je hebt HBO denk- en werkniveau;
- Tenminste 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden (telefonisch);
- Je hebt een perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- Je bent 4 of 5 dagen per week beschikbaar (32-40 uur);
- Affiniteit met ontwikkelingen in de zorg is een pré, geen eis (voornamelijk Thuiszorg);
- Je bent in staat zelfstandig te werken.
Wij bieden jou
- Een zelfstandige en afwisselende baan binnen een klein team.
- 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!
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