
 
 

PHP Developer 
Met een passie voor vette functionaliteit 

 

 

 
 

 

 
 

Jouw profiel 
Jij bent een IT-professional met meer dan een passie voor programmeren en PHP.  
Je hebt van je hobby je werk gemaakt en je vindt het prachtig om voor eindgebruikers 
mooie functionaliteiten te creëren. 

Jij wilt deel uitmaken van ons team en ook jouw waardevolle bijdrage leveren aan hoe we 
met zijn alle de user experience van onze gebruikers verbeteren.  
Zo bouwen we iedere dag aan het lange termijn succes van onze organisatie. 

Je kent de voordelen van een standaard framework, maar ook de nadelen.  
Je durft af te wijken van de gebaande paden als dat beter is voor het grotere geheel.  
Je krijgt er energie van om samen met je collega’s te werken aan nieuwe functionaliteit in 
ons custom framework.  
Samen met jou veranderen we onze huidige infrastructuur stap voor stap naar een 
architectuur die in de core processen leunt op microservices. 

Je gelooft net als wij in de kernwaarden Passie, Initiatief en Teamgeest. 
 
De rol 
Als PHP Developer bij Freelance.nl werk je samen met je collega’s aan het vernieuwen en 
efficiënter maken van ons platform.  
Onze focus ligt daarbij op de gebruikers van ons platform.  
Freelancers zoeken op Freelance.nl naar projecten en opdrachtgevers naar geschikte 
kandidaten.  
 
Alle functionaliteiten die we samen bouwen moeten niet alleen mooi en tof zijn, maar 
moeten er ook voor zorgen dat het zoeken naar projecten en kandidaten efficiënter 
verloopt en voor hen meer of betere resultaten oplevert. 
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.freelance.nl%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2FFreelance-nl-logo-2018.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.freelance.nl%2Fblog%2F&docid=gwMYM6xsGVwvAM&tbnid=wHkaUYLzrWL0uM%3A&vet=10ahUKEwjK4OqgyPvlAhUCxosKHZwMDMQQMwgrKAAwAA..i&w=2467&h=240&bih=967&biw=1920&q=freelance.nl&ved=0ahUKEwjK4OqgyPvlAhUCxosKHZwMDMQQMwgrKAAwAA&iact=mrc&uact=8


 

Een goede voorbereiding is het halve werk.  
Binnen ieder thema worden de te ontwikkelen functionaliteit en features bepaald. 
Daarvan worden sprints gepland en gedefinieerd met een doorlooptijd van meestal een 
week.  
De werkwijze van het team hierbij is agile. In de refinement fase toetsen alle teamleden 
de feature op de requirements.  
Daarbij gaan we pro-actief op zoek naar edge cases en de impact daarvan op de user 
experience van de eindgebruiker.  
Samen bepalen we zo de definition of done. Pas dan begin je met het echte bouwen.  
 
De ene na de andere functionaliteit zetten we op die wijze live. Tegelijk zijn we bezig met 
de implementatie van een microservices structuur waar al onze core-processen een voor 
een naar toe zullen verplaatst. 

Jouw achtergrond 

• 5+ jaar relevante (werk)ervaring in back-end development 
• Interesse in / affiniteit met front-end development 
• Ervaring met PHP 7 (OO concepten), MySQL, Nginx, CSS, Javascipt (jQuery) en 

HTML 
• Ruime ervaring in het omzetten van designs naar code 
• Goed gevoel voor user-interfaces en UX-ervaring in het omzetten van designs 

naar code 
• Een afgeronde IT-opleiding is een pre, geen must 
• Je bent hands-on, denkt graag actief mee over nieuwe functionaliteiten en weet 

deze ook te implementeren 
• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar 

 
 

Wat bieden wij jou 

• Een solide bedrijf dat sinds de oprichting in 2003 gezond en winstgevend is 
• Een hecht team waarin iedere unieke persoon 100% zichzelf kan zijn 
• Een familie met loyaliteit, enthousiasme en ambitie 
• Een koelkast vol met drankjes, fruit en versproducten voor jouw gezonde lunch 
• Wekelijks een ‘signature’ gerecht van onze ‘chef d’office’ 
• Vrijdagmiddagborrels en leuke uitjes 
• Een sterk geloof in onze kernwaarden: Passie, Initiatief en Teamgeest 
• Werken vanuit ons prachtige kantoor in Utrecht en vanuit huis 
• Uiteraard een meer dan marktconform salaris 
• En natuurlijk een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket 

 
 
 
 



 

Freelance.nl 
Freelance.nl is hét platform waar freelancers en organisaties elkaar vinden.  
Freelance.nl is als HR-tech company de absolute marktleider in Nederland op het gebied 
van freelance en interim opdrachten in de zakelijke dienstverlening.  
Wij willen onze positie in Nederland verder verstevigen als ook nieuwe markten betreden. 
We ontwikkelen in overleg met gebruikers continu efficiënte tools en content voor de 
beste match.  
 
Ons hogere doel daarbij is groei voor zoveel mogelijk organisaties door de inzet van echte 
experts op complexe projecten en groei voor professionals doordat zij voortdurend 
gechallenged worden waardoor zij hun expertise optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
Onze ambitie is een state-of-the-art platform, dat schaalbaar en vermenigvuldigbaar is; 
een succesvolle SaaS-formule die in meerdere landen actief is. 
            
YVY | advice search match         
Bij YVY | advice search match gaat het om jou. YVY is jouw carrière coach. Jij bent uniek. 
Jij bent niet in een hokje te plaatsen. Je wilt een serieuze sparring partner voor jouw 
carrière. Je bent ambitieus, hoog opgeleid en bezit een gezonde dosis zelfreflectie. Je vindt 
het belangrijk dat het bedrijf waar jij voor werkt jouw visie en opvattingen deelt.  
 

Meer informatie  

Yvette van der Vliet 06 551 84 064         yvette@yvy.nl 

 


