Vacature PHP ontwikkelaar
Als PHP ontwikkelaar bij Dirict ben je verantwoordelijk voor het bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en
releasen van onze software. Samen met ons team werk je met de nieuwste technieken aan onze eigen
webapplicatie. Dirict groeit hard en daarom zijn we op zoek naar een nieuwe collega.

Wat ga je doen?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je gaat samen met je collega’s nieuwe functionaliteiten bedenken en deze vervolgens zelf verder
ontwerpen en ontwikkelen;
Je bent verantwoordelijk voor je eigen werkplanning;
Het ontwikkelen doe je met PHP 7, Zend Framework, MariaDB, Azure, Docker, HTML5, Bootstrap,
Javascript en Git;
Je krijgt veel te maken met beveiliging en encryptie;
Je werkt aan de vele koppelingen die de software heeft met externe partijen, soms
gecombineerd met certificeringstrajecten;
Door de wekelijkse releases is de door jou ontwikkelde software meteen beschikbaar voor
gebruikers;
Je hebt direct contact met eindgebruikers van onze software op de derdelijns ondersteuning.

Wie zijn wij?
Dirict is een softwarebedrijf met een eigen product: Notarisdossier en Advocatendossier. Wij
bedenken, ontwikkelen, verkopen en ondersteunen deze met ons team. Wij opereren zelfstandig en
maken onze eigen roadmap. Ons team van 8 collega’s is gedreven, resultaatgericht en gezellig. Wij
vormen een hechte club die succesvol is en er van houdt om dat samen te vieren.

Wie ben jij?
▪
▪
▪
▪

Je bent een echte teamplayer, die goed zelfstandig kan werken;
Je hebt HBO of WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een afgeronde opleiding richting
Informatica;
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als ontwikkelaar aan webapplicaties;
Je hebt zin om met nieuwe technieken aan de slag te gaan en je verder te ontwikkelen.

Wat bieden wij?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Veel vrijheid en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen;
Een fijne werkplek met een MacBook Pro en twee schermen;
Borrels, teamuitjes en gezellige collega’s;
Samen gratis lunchen en vrijdagmiddagborrel;
Een marktconform salaris;
25 vakantiedagen, als je maar belooft terug te komen;
Reiskostenvergoeding en een goede pensioenregeling;
En niet geheel onbelangrijk: wij zijn gevestigd in Utrecht, lekker centraal in het land.

Dit wil ik!
Wil je eerst eens komen kennismaken of een kop koffie drinken, neem dan contact op met Niels
Radstake via niels@dirict.nl of 06 1876 4104. Direct solliciteren kan natuurlijk ook. Stuur dan je
sollicitatie naar Mariëlle Capel via marielle@dirict.nl. Wie weet spreken wij je snel!
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