Vacature WordPress developer
Type:
Beschikbaar vanaf:

Fulltime
Juni 2018

Functieomschrijving
Met een sterk groeiend gebruik van WordPress bij onze klanten, zijn we op zoek naar een fulltime
WordPress developer. Dit meest gebruikte CMS ter wereld ken jij op je duimpje, waarbij hooks,
functies en custom plugins wel aan jou zijn besteed. Je realiseert graag nieuwe oplossingen en
krijgt energie van het ontwikkelen. Je werkt het liefst gestructureerd en houd graag de regie in
klantcommunicatie.
Wie is Hoasted?
We bieden webhosting- en domein diensten aan developers, designers en agencies met een
extreme focus op performance en service. Regelmatig lopen klanten tegen WordPress
vraagstukken aan die de reguliere support te buiten gaan, waar we ze graag mee helpen om ook
op die manier de beste service te verlenen en onze klanten helemaal blij te maken.
Jouw rol
In deze functie ben je verantwoordelijk voor WordPress of Coding gerelateerde vragen vanuit
onze klanten. Je managed coding projecten efficiënt zelf en zorgt voor juiste ontwikkeling en
communicatie naar de opdrachtgever. Het werk is zeer afwisselend gezien de verschillende
projecten voor verschillende klanten. Je zult zowel aan de front- als de backend ontwikkelen, met
een focus op het optimaliseren en ontwikkelen van onze API, klantenportals, bestelsystemen en
overige (webbased)applicaties. Daarnaast ondersteun je het supportteam met complexere
WordPress vragen en draai je af en toe ook een technische support shift.
•
•
•
•
•
•
•

Developer op het gebied van website ontwikkeling
Kennis van HTML5, CSS3, Javascript, PHP en Bootstrap,
Je hebt zeker 5 websites gebouwd waar je trots op bent
Goede bekwaamheid om zelfstandig te kunnen werken
Oplossingsgericht, geduldig en communicatief vaardig
Gestructureerde en nette code is aan jou wel besteed
Je leert graag nieuwe tools en technieken

Wat we jou bieden
• Locatie onafhankelijk werken (1 tot 2 dagen per maand in Amsterdam)
• Onderdeel zijn van een ambitieus en professioneel team
• Werken in een snelgroeiend techbedrijf
• Nieuwe MacBook Pro
• Tijd voor het experimenteren met nieuwe mogelijkheden tijdens hackathons
• 100% reiskostenvergoeding met openbaar vervoer
• De vrijheid om nieuwe dingen te ontwikkelen die onze business vooruit te helpen
• Jouw eigen skills naar het volgende niveau brengen
• Marktconform salaris dat meegroeit met jouw ambitie

Zie je jezelf wel passen in deze functie? Cool! Stuur ons een mailtje naar jobs@hoasted.com, dan
kunnen we snel kennis maken.
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