PHP developer – IT bedrijf – Gent
<p>back-end</p>
Oost-Vlaanderen

Heb jij interesse in Software ontwikkeling? Ben jij iemand die proactief is
ingesteld? Dan ben je hier aan het juiste adres! Onze klant is een groeiend
bedrijf die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van communicatie software
en is dringend op zoek naar een PHP developer voor hun modern kantoor in
Gent.
Proﬁel
Je behaalde minimaal een bachelor in informatica, multimedia of
gelijkgesteld door ervaring.
Kennis en ervaring in PHP
Andere OO talen zetten je alvast een streepje voor
Kennis van React, Angular of Javascript zijn een must
Je bent communicatief en analytisch ingesteld.
Aanbod
Een functie waarin je uitgedaagd wordt en waar groeimogelijkheden een
garantie zijn: groei bijvoorbeeld door tot lead developer!
Gerichte interne en externe opleidingen die je kennis en vaardigheden
verder ontwikkelen.
Hou je van feesten? Dit bedrijf houdt regelmatig een feestje en jouw partner
is ook welkom!
Een ambitieus team die regelmatig na de werkuren een glaasje gaat
drinken.
Wekelijks is er een mogelijkheid om een sport uit te oefenen samen met je
collega’s, volledig geﬁnancierd door de werkgever!
Een aantrekkelijke salaris volgens jouw ervaring en
verantwoordelijkheden.
Maaltijdcheques, groepsverzekering en andere extra legale voordelen
ontbrekenhier niet.
Bovenop 20 vakantiedagen, kan je ook rekenen op 12 extra ADV dagen.
Ideaal om te genieten van een deugddoende vakantie op verre stranden!
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Ten slotte laten ﬂexibele werkuren jou toe om werk en privé optimaal te
combineren.
Kan je u volledig vinden in deze job en/of wil je hierover meer te weten komen?
Of toch niet helemaal hetgene wat je zoekt?
Contacteer ons dan op 09 352 01 00 of via apply@lga.jobs en wij helpen u verder!
Wij kijken er alvast naar uit om kennis te maken met u!
De vacature wordt beheerd door Paolo.
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Heb je interesse in deze vacature?
Solliciteer nu en we nemen in minder dan 6 uur contact met je op.

Vragen?
Contacteer ons tax & legal team
Tax.legal@legrand-associates.com
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