
	 	
 
Webdeveloper (Backend & frontend) gezocht voor een Magento 2 multistore 
met ERP systeem.  
 
Ontwikkel jezelf in een echte Magento (2) specialist binnen een zelfstandige omgeving! 

Bedrijf 

Je gaat aan de slag bij een niche webwinkel, gespecialiseerd in het verkopen van 

Egyptische waterpijpen, accessoires en waterpijp tabak! In deze snel groeiende markt 

zijn wij inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste waterpijp webwinkels van de 

Benelux. Bijna alle bedrijfsactiviteiten vinden voornamelijk online plaats. Onze 

webwinkels zijn gebouwd in Magento en sinds kort zijn we overgestapt naar Magento 2. 

We hebben plannen om naast de continue ontwikkeling aan Magento 2 een ICT team op 

te bouwen waarin jij mee mag bouwen en je de eerste man / vrouw bent! Ook ga je aan 

de slag met het bouwen aan een ERP systeem, geschreven in Python. Behalve 

bovengenoemde core werkzaamheden beheren we ook nog een aantal wordpress 

websites.  

Je ontwikkelt zelfstandig de nieuwe Magento 2 website. Je wordt hierbij begeleid door 

een senior webdeveloper. Je zult vooral veel zelfstandig werken en op onze test 

omgeving kun je spelenderwijs aan onze multistore sleutelen, waardoor je je 

vaardigheden snel zult vergroten! Naast het onderhouden van het platform zal je nieuwe 

functionaliteiten ontwikkelen voor onze webshop, winkel en magazijn. Deze 

werkzaamheden vinden vooral in ERP plaats.   

 

Voorkennis van Magento en o.a. PHP verhoogd de kans op een werkplek aanzienlijk. Je 

gaat namelijk direct aan de slag en gaat werken met systemen en codetaal zoals: Git of 

SVN en werkt in een IDE of grid omgeving. Je gaat verder aan de slag met het zend 

framework en Python. Een basiskennis van GNU/Linux omgevingen is ook van belang.  

 

Ben je een logische denker en denk je dat je bovenstaande talen en tools, snel eigen 

kunt maken? Solliciteer dan ook op deze functie en wellicht bieden we jou de kans je 

deze vaardigheden bij ons snel eigen te maken! 

 

Ons kantoor is gevestigd in Rijswijk (industrieterrein plaspoelpolder. Met openbaar 

vervoer op 10 minuten afstand van Den Haag centrum en 10 minuten vanaf Delft.). 

 



	 	
Het gaat om een fulltime arbeidsplaats, maar parttime is eventueel ook mogelijk! 

 

We zijn geen stoffig kantoorbedrijf, waar je maar een nummer bent maar een 

klein, informeel, snel groeiend bedrijf en bieden jou: 

• Zelfstandige omgeving waar je jezelf zonder begrenzing snel kunt door 
ontwikkelen tot een echte Magento en ERP specialist!  
 

• Vrijheid en ruimte om zelfstandig te kunnen werken.   
 

• Flexibele uren. Je mag tot een bepaald aantal uren je eigen week uren 
bepalen. Wil je liever een periode 32 of 24 uur werken, dan kan dit ook!  
 

• Thuis werken toegestaan in overleg. Vind je het fijner om thuis te werken? In 
overleg kunnen we thuiswerkdagen vaststellen.  
 

• Elke dag gratis lunch, eten en drinken.  
 

• Informele werksfeer in een bedrijf met leuke producten. 
 

• Snelgroeiend bedrijf met mogelijkheden om snel door te groeien binnen het 
bedrijf en bovenaan een toekomstig ICT team te groeien.  
 

• Vrijheid om zelf je vakantiedagen te bepalen. 
 

• Vrijheid om zelf de systemen en software te kiezen waarmee je werkt. Ben je 
een Apple fan, dan mag je op een iMac werken.   
 

• Leerbudget van €1000 euro per jaar ter investering in je eigen ontwikkeling. 
  

• Leuk product om mee te werken. Waterpijp roken tijdens werk is bij ons 
toegestaan J! 
 

• Laptop naar keuze t.w.v. €700, welke je mag houden na drie werkmaanden. 
 

• Marktconform salaris, passend bij de beschikkende kwaliteiten, met de 
mogelijkheid om door te groeien naar een hoger salaris naarmate het ICT 
team ver professionaliseert. 
 

• Je krijgt ondersteuning van een senior freelance developer.  

 

 
Voldoe je aan onderstaande verwachtingen? Dan nodigen we je graag uit voor 
een gesprek op ons kantoor in Rijswijk!   

• Accurate en precieze werkstructuur.  

• Werkt effectief.  

• Analytisch vermogen. 



	 	
• Brede kennis rondom internet ontwikkelingen (o.a. Social Media, Mobile, etc.) 

• Flexibel en bereid op belangrijke momenten een extra inspanning te verrichten 

om taken af te kunnen ronden. 

• Kwaliteits- en klantgericht. (Basis kennis van SEO zou een goede toevoeging 

zijn!) 

• Minimaal HBO werk- en/of denkniveau 

• Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van 

HTML, PHP, CSS en XML 

• Kennis van Excel.  

• Sterk zelfstandig karakter en een logische denker.   

 

Opleidingsniveau  

• Minimaal HBO  
• ICT gerelateerde opleiding 
• Basiskennis PHP, Magento, HTML, MySquel, javascript is verplicht. 

 
Het gaat om een fulltime arbeidsplaats, maar parttime is eventueel ook mogelijk!  
 
 


