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WordPress developer (32-40 uur)

F&J Webcreation

Ben jij die enthousiaste WordPress developer die zichzelf ook wel front-ender durft
te noemen en nóg beter in zijn vak wil worden?

Soort dienstverband

Je bent een enthousiaste en gedreven developer die alle trends en ontwikkelingen
in het vak in de gaten houdt. Jij weet welke plugins ‘booming’ zijn en waarom (of
waarom juist niet). En je weet welke plugins kansen bieden voor nóg meer online
succes voor onze klanten.
Als Webdeveloper WordPress, ben je verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen,
maar ook verbeteren en onderhouden van de leukste websites en webshops van
onze klanten.
Uiteraard heb je ruime ervaring met WordPress, WordPress Plugins en
WooCommerce. Jij kunt als geen ander een ontwerp implementeren,
functionaliteiten configureren en ook plugins selecteren, beoordelen en integreren.
En je werkt daarbij gestructureerd en zorgvuldig.
Helemaal fijn zou het zijn als je affiniteit hebt met serverbeheer en je een bijdrage
levert om de WordPress sites optimaal te laten presteren.

Voltijd

Onderwijs
HBO werk- en denkniveau;

Sector
IT

Werklocatie
Baileystraat 9A, 8013RV, Zwolle,
Overijssel, Nederland

Datum geplaatst
22 juni 2021

Geldig tot
31.12.2021

Je snapt het belang van goede Google Page Speed scores en denkt mee bij elke
stap die we zetten. Waarborgen we de kwaliteit? De veiligheid? De vindbaarheid?
De snelheid? Want dat is waar we jou ook voor nodig hebben.
En natuurlijk heb en krijg je de tijd om je goed in de vraagstukken te verdiepen. Je
wordt daarnaast onderdeel van het team van 4 enthousiaste full stack developers
waar je lekker mee kunt sparren.
Je bent resultaatgericht, ambitieus en tevens een echte aanpakker. En een
servicegerichte teamplayer die ook voor onze klanten klaar staat. Met een positieve
houding en instelling. Je kunt daarnaast goed zelfstandig en in teamverband
werken. En je begrijpt dat juist onze branche een 24/7 branche is.
Jij gaat voor groei. Groei van jezelf, het team waarmee je mag werken en de
organisatie. En daarmee maak jij, samen met je collega’s, het verschil voor onze
klant!

Pas jij in ons profiel?
Wij hebben namelijk wel een aantal wensen als het gaat om onze nieuwe collega.
HBO werk- en denkniveau;
Minimaal 3 jaar ervaring met WordPress en WooCommerce;
Goede front-end kennis van CSS(3) en HTML5;
Een heel sterk oog voor design en DTP Skills;
Ruime ervaring met Javascript, jQuery, Knockout, RequireJS;
Kennis van MySQL en PHP;
Kennis van React JS; (dat is een pre)
Ervaring met productfeeds, google shopping, GTM, etc;
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Ervaring met versiebeheer tools (GIT)
Ben jij:
Klantgericht;
Goed in de Nederlandse en Engelse taal; (woord en geschrift)
Altijd op zoek naar uitdagingen in je vak;
Woonachtig in de regio Zwolle;
Energiek en gepassioneerd;
Gemotiveerd en ambitieus;
Flexibel;
Betrouwbaar

Wij bieden
Een leuk, gezellig, gevarieerd team van ervaren en professionele collega’s;
Een uitdagende en afwisselende functie met een bijpassend salaris;
Een inspirerende omgeving, waarin je jezelf mag zijn;
Alle ruimte voor ontwikkeling, groei en fun;
Tijd voor doorontwikkeling en vooral ook nieuwe technieken en
technologieën;
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden

Reageren
Is dit jouw plek JOUW droombaan?
Mail jouw onweerstaanbare CV, met nog onweerstaanbaardere motivatie naar
Joyce Rademaker joyce@fenj.nl
Inschrijven op deze superleuke job moet je natuurlijk zo snel mogelijk doen, want
we zoeken je al best lang! Vinden wij jouw CV en motivatie overtuigend, dan
nodigen we je uit voor een kennismaking.
** Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, gewoon niet doen! **
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