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VacaturesVacaturesVacaturesVacatures    

Gezocht: Software developers |  
PHP-programmeurs 
Open voor: back-end en full-stack developers    
 

In het kort: "Je ontwikkelt CMS-, CRM- en EMS-systemen voor een groot SaaS-

softwarepakket." 

 
Het werk:Het werk:Het werk:Het werk:    

• In een klein scrum-team werk je aan ons SaaS-softwarepakket "CCM professional". 

• CCM professional werkt als private cloud vanuit ons eigen serverpark. 

• Binnen CCM professional zijn een Content management systeem (CMS), Customer Relationship management 
systeem (CRM) en een E-mailmarketing systeem (EMS) geïntegreerd.  

• Onze software wordt gebruikt door grote en bekende Nederlandse bedrijven. 
 
Wij vragen:Wij vragen:Wij vragen:Wij vragen:    

• HBO Informatica-opleiding óf werkervaring als full-stack of back-end applicatie-ontwikkelaar. 

• ervaring met PHP, HTML, CSS, (My)SQL, Javascript, en object georiënteerd programmeren (OOP). 
 
Jij:Jij:Jij:Jij:    

• bent een superslimme ontwikkelaar die graag puzzelt aan complexe IT-vraagstukken. 

• wilt werken in een team met andere specialisten en kan goed met anderen opschieten. 

• vindt het leuk om veel van anderen te leren en je snel te ontwikkelen in allerlei verschillende technieken. 

• werkt gestructureerd en nauwkeurig. 

• woont in de regio Gemeente Utrechtse Heuvelrug (Utrecht, Zeist, Doorn, Veenendaal, Ede, Wageningen, Arnhem, 
Tiel e.o.) of bent bereid naar onze vestiging in Amerongen te reizen. 

 
Wij bieden:Wij bieden:Wij bieden:Wij bieden:    

• de mogelijkheid om aan veel interessante software-projecten mee te werken. 

• een prettige, rustige werkomgeving met collega's die jouw ideeën respecteren. 

• veel zelfstandigheid en vrijheid in je werk. 

• een goed en marktconform salaris. 

• vakantiegeld, reiskostenvergoeding, bonusregeling, pensioenbijdrage. 

• mogelijkheid voor vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd). 

• vergoeding van cursussen bij gerenommeerde ICT-opleidingsinstituten voor je verdere ontwikkeling. 
 
Interesse?Interesse?Interesse?Interesse?    
Mail dan je naam en telefoonnummer naar Marc Janssen (mjanssen@sellvation.nl); Marc zal daarna contact met je 
opnemen. Direct zelf met Marc bellen kan natuurlijk ook: 0343-453 959 (tussen 9.00 en 17.30 uur) of 06-286 71 958 
(buiten kantoortijden en in weekends). 


