Vacature full stack developer
Type:
Beschikbaar vanaf:

Fulltime
Juni 2018

Functieomschrijving
We zijn op zoek naar een gemotiveerde full stack developer om ons team te versterken. Je bent
iemand die houd van allround code ontwikkeling en enthousiast wordt van het tackelen van
uitdagende problemen en het nemen van verantwoordelijkheid. Je bouwt graag, krijgt energie
van het ontwikkelen voor zowel klanten als de business in het geheel en gaat een technische
uitdaging niet uit de weg!
Wie is Hoasted?
We bieden webhosting- en domeindiensten aan developers, designers en agencies met een
extreme focus op performance en service. Als een van de best beoordeelde webhosting
aanbieders in Nederland, zijn we continu op zoek naar innovatie om onze operatie en klanten te
helpen op het gebied van snelheid, veiligheidheid en schaalbaarheid. We doen ons uiterste best
om het beste gebruiksgemak te leveren en tijd van onze klanten meer waardevol te maken met
slimme technische oplossingen.
Jouw rol
Als full stack developer beweeg jij je tussen verschillende onderdelen in de business. Van
realisatie van development projecten, tot interne tooling of het aanpassen van onderdelen in
onze klantenportaal of website. Geen enkel vraagstuk is jou te uitdagend of teveel en je kunt je
goed vinden in de afwisseling. In de dagelijkse operatie ondersteun je het supportteam met
complexere klantvragen en draai je af en toe ook een technische support shift. Jij pakt de
verantwoordelijkheid voor projecten en wij geven jou de vrijheid om te groeien tot de beste
versie van jezelf.
•
•
•
•
•
•

Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in PHP, HTML, CSS, Javascript en MySQL
Goede kennis van hoe queries werken en hoe een query op te bouwen
Ervaring met taken via een shell uitvoeren
De bekwaamheid om zelfstandig te kunnen werken
Leergierig en altijd op zoek naar naar de cutting edge
Oplossingsgericht, proactief en communicatief

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
Wordt je hier ook enthousiast van en zie je die volgende stap wel zitten? Mooi! Stuur ons een
mailtje naar jobs@hoasted.com, dan kunnen we snel kennis maken.
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