Webdeveloper
Ben jij een allround webdeveloper PHP/MySQL met verantwoordelijkheid, die een online
concept tot een succes weet te maken? Kun jij je verplaatsen in de gebruikers en wil je je
specialistische kennis en creativiteit delen met collega’s? Wil jij werken voor een groeiend bedrijf dat
bruist van de dynamiek en door de enthousiasme van het team? Wij zijn op zoek
naar iemand om ons team mee uit te breiden, een leuke collega om samen onze ambities mee te
verwezenlijken!
Bedrijfsprofiel
MTVTD is een innovatief en snelgroeiend bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen en
managen van diverse innovatieve online concepten. De belangrijkste dienstverlening van MTVTD is
Consumind.nl, een dienstverlening die inmiddels meer dan 750.000 consumenten helpt met hun
beslissingen rondom persoonlijke financiën. Wij helpen de consument inzicht te krijgen in de kosten
van het huishoudboekje, brengen advies uit over mogelijke besparingen en bieden daarnaast een
overstapservice aan voor het energiecontract, vaste en mobiele telefonie, verzekeringen en
hypotheken. We hebben grote ambities met nieuwe vormen van dienstverlening in Nederland en in
het buitenland en bovenal willen we wat we doen uiteraard verbeteren door het steeds beter en
slimmer doen en daar kun jij ons bij helpen!
Functieomschrijving
Als webdeveloper werk je aan het verder uitbouwen en onderhouden van onze bestaande
concepten en bij het ontwikkelen van nieuwe tools. Daarnaast houdt je je bezig met het ontwikkelen
en integreren van nieuwe vormen van dienstverlening, de gebruikerservaring online en denk je mee
hoe we functionaliteiten kunnen verbeteren. Tevens behoort het ontwikkelen en onderhouden van de
backoffice (software) tot je taken. Je weet hoe je dit alles gebruikers technisch perfect kunt laten
werken en bent in staat om zelfstandig oplossingen te bedenken en uit te werken. Je hebt een
vooruitziende blik en oog voor detail. Daarnaast ben je op de hoogte van de laatste technische en
creatieve ontwikkelingen in het vakgebied en kun je deze doelbewust inzetten.
Wat we zoeken in jou:
 Een specialist in MySQL-databases met PHP ervaring
 Ervaring met Laravel of andere MVC frameworks is een pré
 Kennis van javascript is een pré
 Kennis van en ervaring in Linux en Apache is een pré
 Ervaring in de programmeertalen AJAX, JSON en HTML5 is een pré
 Zelfstandige, verantwoordelijke & nauwkeurige werkhouding is een must
 Analytische insteek die ons helpt kansen en problemen snel te herkennen en op te lossen
 Minimaal HBO werk- en denkniveau.
Wat we jou bieden
Naast een marktconform salaris, aansluitend op je ervaring en kwaliteiten, heb je ook de gebruikelijke
vakantiedagen en het vooruitzicht op een vast contract. Daarnaast bieden we je een werkomgeving
waar je de vrijheid krijgt om je talenten verder te ontwikkelen en je alle ruimte krijgt voor eigen ideeën.
Je komt te werken in ons kantoor in Utrecht (Lage Weide) in een klein, maar jong en gezellig team
waar iedereen van aanpakken weet en goed met elkaar samenwerkt. Er heerst een informele
bedrijfssfeer en er zijn korte lijnen. Ons kantoor is goed bereikbaar per auto en is er voldoende
parkeergelegenheid. Met het openbaar vervoer ben je vanaf Utrecht CS binnen 20 a 25 minuten op
kantoor.
Ben je geïnteresseerd en ervan overtuigd dat jij degene bent die MTVTD zoekt? Neem dan contact op
voor een gesprek!
Contactpersoon:
Krijno Verbruggen
Tel: 030 – 7009 726
Email: krijno@mtvtd.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

