
 

 

  

Kitcentrum.nl is online marktleider in lijmen en kitten. Via onze uitgebreide webshop beleveren wij 

kitbedrijven, aannemers, zzp’ers en particulieren. Onze hoge servicegraad wordt erg gewaardeerd door 

onze klanten. We hebben een open en informele organisatie waar zoveel mogelijk gewerkt wordt met een 

glimlach! 

Omschrijving 

Om marktleider te blijven zijn we continu bezig met het 
verbeteren van de klantervaring en ons systeem. Onze 
webshop(s) functioneren volledig op basis van een door 
onszelf ontwikkeld maatwerksysteem. Zo blijven we 
flexibel en kunnen we al onze werkprocessen perfect 
automatiseren. Van webshopbeheer tot magazijn, van 
klantcommunicatie tot facturatie: alle onze processen zijn 
gedigitaliseerd. Daarom zoeken wij ter versterking van 
ons development team een ervaren PHP-ontwikkelaar. 

Herken jij jezelf hierin? 

Je hebt net als ons de ‘drive’ om onze klanten blij te maken. 
Van nature doe je dit met een lach op je gezicht en je weet een 
grap te maken èn te waarderen. Je hebt inlevingsvermogen en 
raakt niet in paniek als het druk is. Verder heb je natuurlijk de 
juiste specs voor een ervaren ontwikkelaar:  

• Minimaal 5 jaar ervaring als ontwikkelaar. 
• Je ‘spreekt’ vloeiend PHP. 
• Je kan goed overweg met API-koppelingen op basis van 

SOAP en REST. 
• Front-end skills met o.a. JS, HTML, CSS zijn een pré. 
• Collega’s noemen je pragmatisch en flexibel. 
• En je hebt een goed gevoel voor humor. ;-) 

Je hebt een streepje voor als je ook goed thuis bent met 
dingen als Git en CI/CD. Niet bekend mee? No problem, deze 
extra technieken zijn slechts een pré, dus laat je niet 
tegenhouden om alsnog te reageren. Zolang je maar geen 
voorkeur hebt voor standaardpakketten zoals 
Magento/Wordpress (want hier wordt echt alles op maat 
ontwikkeld). 

Wat ga je doen 

Je wordt medeverantwoordelijk voor de systemen achter 
ons succes. Je bent actief bij het hele ontwikkelproces. 
Van het onderhouden en verbeteren van de huidige 
omgeving tot het meedenken over nieuwe 
functionaliteiten en het daadwerkelijk implementeren 
daarvan. Als ervaren ontwikkelaar weet jij uitdagingen te 
vertalen naar effectieve oplossingen. 

Ben jij onze nieuwe  

Ervaren PHP-ontwikkelaar? 

Wat bieden we je? 

• Wij werken allemaal 32 uur in de week. Lekker elke 
week een extra dagje vrij. 

• Een vast team met een geweldige werksfeer. 
• Fijne werkplek op onze nieuwe (makkelijk te 

bereiken) locatie in Nieuwleusen. 
• Geen uren(registratie)stress, geen onmogelijke 

deadlines, releasen zodra het ‘af’ is. 
• Volop ruimte om dingen uit te proberen, trainingen te 

volgen en jezelf te ontwikkelen. 
• Mac, Linux of Windows? Hier kies je zelf je device! 
• Uiteraard ontvang je een goed vast salaris met 

pensioen. 

Interesse? 

Heb je vragen over deze vacature, wil je graag eerst een kijkje 
nemen of gewoon direct solliciteren? Neem dan contact op 
met Gerard Enter (gerard@kitcentrum.nl of bel naar 0578-
697900) 

Wij werken niet met recruiters voor de invulling van 
onze vacatures. 


