Ben jij onze nieuwe collega?
Ben jij die enthousiaste Back-End Developer die meer wil ontwikkelen dan ‘de volgende
regel code’? Wil jij graag aan de slag voor topmerken als PLUS, Centralpoint, Xenos,
Welkoop, Euromaster, Spar en Coop? Wil jij meebouwen om van Sellvation Marketing hét
data-driven marketingbureau van Nederland te maken? Wellicht is dan onze vacature
Back-End Developer jouw droombaan!

Wat zoeken we?
Als Back-End Developer bij Sellvation heb je een zeer veelzijdige rol. Naast de uitvoerende
werkzaamheden als Software Developer zijn we opzoek naar een collega die op
strategisch niveau kan meedenken over de doorontwikkeling van onze SaaS applicaties
en hier in de praktijk vorm aan kan geven.
Het gaat hierbij om ontwikkeling en onderhoud van applicaties op het gebied van
Artificial Intelligence (AI) en marketing Automation, (klant)implementatie projecten en
onderhoudswerkzaamheden aan het serverpark. Tot de taken behoren onder meer:






Het vastleggen en vertalen van gebruikerseisen: overleggen met klanten en/of
collega’s over de wensen met betrekking tot de te ontwikkelen functionaliteiten.
Het plannen van de softwareontwikkeling: het opstellen en documenteren van een
Functioneel Ontwerp met daarin de specificaties van de modules en functies die
ontwikkeld moeten worden, met een bijbehorende tijdsinschatting voor de
uitvoering.
Het uitvoeren van de softwareontwikkeling: het programmeren van de software
volgens de gewenste programmeertalen.
Het bewaken van de goede werkzaamheid: monitoren van de performance en
correcte werkzaamheid van het softwareproduct

De (programmeer)talen waarin je je thuis voelt zijn PHP en NodeJS en natuurlijk
HTML/CSS en Javascript, database servers die gebruikt worden zijn MySQL en PostgreSQL.
Voor het beheer van het serverpark werk je samen met een Linux specialist, daarbij ben je
wel comfortabel met het werken met Comment Line tools. Een belangrijk onderdeel van
je werkzaamheden bestaat uit het bedenken, ontwerpen en bouwen API koppelingen
voor het uitwisselen van data.
Jij bent iemand die:









een voortrekkersrol wil nemen in de ontwikkeling van de applicaties;
wilt werken voor de grotere bedrijven in Nederland;
goede communicatieve vaardigheden heeft, zowel mondeling als schriftelijk;
gestructureerd en nauwkeurig werkt;
servicegericht en dienstverlenend is ingesteld;
creatief is als het gaat om oplossen van vraagstukken;
nog beter gaat presteren onder druk;
bereid is aar onze vestiging in Amerongen te reizen;

Wij zoeken een ervaren programmeur die de uitdaging ziet in de veelzijdigheid van het
software development!

Wij vragen:









een afgeronde (IT) HBO-opleiding;
mininaal 5 jaar werkervaring op het gebied van de ontwikkeling van high
performance applicaties;
uitgebreide ervaring met (native) PHP7, NodeJS en databases servers (MySQL en/of
PostgreSQL) en natuurlijk ook met HTML, CSS, JavaScript (kennis van VueJS is een
pré);
ervaring met het opzetten van API implementaties (REST en/of SOAP);
kennis van Apache en Linux en server virtualisatie (kennis van Proxmox of Xen is
een pre);
ervaring met object georiënteerd programmeren (OOP);
kennis van contentmanagement (CMS)-, e-mailmarketing (EMS)- en customer
relationship management (CRM)-systemen is een pré;

Wat bieden we?
We vragen veel, maar bieden ook veel! Bij Sellvation Marketing wacht een baan met veel
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in een warme, dynamische en groeiende
organisatie. Bij deze uitdagende functie hoort een goed salaris. Je maakt onderdeel uit
van een topteam met de leukste collega's en de beste digital professionals.
Sellvation Marketing heeft flinke ambities: wij hebben het doel om uit te groeien tot hét
data-driven marketingbureau van Nederland. Dit kan alleen met de inzet van het hele
team. Wij moedigen onze medewerkers dan ook aan om hun eigen ideeën op te pakken
en uit te werken. Dit geeft jou de kans je stempel op de organisatie te drukken.
Daartegenover zorgen wij ervoor dat jij optimaal kunt presteren. Je krijgt toegang tot
Online Leeromgeving waarin je onbeperkt digitaal trainingen en cursussen kunt volgen.
In een inspirerende werkomgeving en met de beste faciliteiten om dagelijks het beste in
jezelf naar boven te halen. Je krijgt veel vrijheid om je eigen werktijden in te delen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om nu en in de toekomst deels vanuit huis te werken.

Wie zijn we?
Sellvation Marketing is een middelgroot marketingbureau dat al ruim 17 jaar voor
aansprekende klanten als Plus, Centralpoint, Xenos, Welkoop, Euromaster en Coop werkt.
Wij adviseren bedrijven op het gebied van digitale marketing en het inzetten van
klantdata. Daarnaast helpen we onze opdrachtgevers ook bij het uitvoeren van
marketingwerkzaamheden.
Naast onze eigen SaaS applicaties op het gebied van Artificial Intelligence en digitale
marketing, ondersteunen wij opdrachtgevers ook met diverse andere marketingtools en applicaties. De aankomende jaren willen wij onze SaaS producten door ontwikkelen,
slimme integraties en koppelingen ontwikkelen voor het optimaal inzetten van klantdata
en zo een prominente rol innemen op het gebied van data-driven marketing in
Nederland.

Meer weten of direct solliciteren?
Kijk op www.sellvation.nl voor meer informatie over onze diensten, applicaties en
opdrachtgevers (de website wordt binnenkort vernieuwd). Voor vragen over
bovenstaande functie neem je contact op met Rutger Thus 06-12 63 11 46. Voldoe je aan
bovenstaand profiel en wil jij Sellvation Marketing komen versterken? Stuur dan je
motivatie en cv naar info@sellvation.nl t.a.v. Rutger Thus. Een online assessment maakt
onderdeel uit van de procedure.

