
  
 

Webdeveloper stagiair voor de nieuwste Magento 2 (M/V) gezocht.  
Ontwikkel jezelf in een echte Magento 2 specialist binnen een zelfstandige omgeving! 

 

Opleidingsniveau  

• Minimaal HBO  

• ICT gerelateerde opleiding 

• Basiskennis PHP, Magento, HTML, MySquel, javascript is verplicht. 

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. We zijn een jong en innovatief bedrijf waarbij onze bedrijfsactiviteiten 

voornamelijk online plaatsvinden. Onze webwinkel is gebouwd in Magento en sinds kort 

zijn we overgestapt naar Magento 2.  

 

Stage  

Je hebt het vast wel gemerkt: Roken is uit, Waterpijp is in! Waterpijp cafés en Shisha 

lounges schieten als paddenstoelen uit de grond. Tijdens deze meeloopstage ga je 

zelfstandig verder ontwikkelen aan onze Magento 2 website. Je wordt hierbij begeleid 

door een ervaren magento specialist. Je zult vooral veel zelfstandig werken en op onze 

test omgeving kun je spelenderwijs aan onze multistore sleutelen! Naast het 

onderhouden van het platform zul je nieuwe functionaliteiten ontwikkelen voor onze 

webshop, winkel en magazijn.  

 

Ondanks dat het hier een stage betreft, is voorkennis van Magento en o.a. PHP wel een 

must! 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 hierin verhoogt de kans op een 

stageplek! Een basis kennis van GNU/Linux omgevingen is ook van belang.  

 

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

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

 

 

 



  
 
Verwachtingen  

• 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, CSS en XML 

 

We bieden jou 

• Zelfstandige omgeving waar je jezelf zonder begrenzing snel kunt door 

ontwikkelen tot een echte magento specialist!  
• Vrijheid en ruimte om zelfstandig te kunnen werken.   

• Elke dag gratis lunch, eten en drinken uit onze keuken.  

• Informele werksfeer in een bedrijf met jonge teamleden.  
• Snelgroeiend bedrijf met mogelijkheden om snel door te groeien binnen het 

bedrijf.  
• Vrijheid om zelf je vakantiedagen te bepalen. 

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

toegestaan ☺! 
• Stagevergoeding in overleg. 

• Laptop naar keuze t.w.v. €700, welke je mag houden als de stageperiode 

succesvol is afgerond. 


