Vacature: Full-stack developer (20-40 uur)

Op zoek naar een uitdagende baan met veel vrijheid in een snelgroeiend ecommercebedrijf? Misschien ben jij onze nieuwe collega!
Sohome heeft een grote ambitie om een nog prominentere plek te veroveren in de
Nederlandse Home & Living markt. Om onze doelen waar te kunnen maken zoeken
wij een talentvolle developer die ons helpt bij het doorontwikkelen van onze shops.
Samen met jouw collega’s in het marketingteam werk je aan het uitbouwen van ons
Magento-gebaseerde platform. Je houdt je o.a. bezig met het uitwerken van
campagnes, frontend-verbeteringen, API-koppelingen en optimalisaties aan onze
shops. Daarnaast speel je een belangrijke rol in grote projecten, zoals de
implementatie van een nieuwe logistieke backend en de geplande overstap naar
Magento 2.
Wat je gaat doen:
• Doorontwikkelen van onze (Magento) webwinkels;
• Frontend-implementatie van ontwerpen voor inspiratiepagina’s,
campagnematerialen, etc.;
• Ontwikkelen en onderhouden van onze custom made ordermanagementapplicatie;
• Bouwen van (API) koppelingen met leveranciers en andere zakelijke partners;
• Werken aan grote projecten als de geplande overstap naar Magento 2.
Wie we zoeken:
• Je hebt een goede kennis van PHP en bij voorkeur Magento;
• HTML, Javascript en CSS kennen weinig geheimen voor jou;
• Je vindt het leuk om zowel aan de front- als backend te werken;
• Je wordt enthousiast van een succesvolle e-commerce omgeving;
• Je bent gemotiveerd, proactief en zelfstandig.
Wat we bieden:
• Een afwisselende baan met veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om
jezelf te ontwikkelen;
• Een fijne werkplek op een goed bereikbare locatie in Midden-Nederland;
• De mogelijkheid om regelmatig thuis te werken;
• Een prima salaris en overige voorwaarden;
• Een flinke personeelskorting op ons complete assortiment;

We hebben ruimte voor een fulltimer, maar afhankelijk van jouw voorkeuren kan je
ook minder uren per week bij ons komen werken (minimaal 20).
Heb je interesse in deze functie? Stuur een mailtje naar vacatures@sohome.nl t.a.v.
Willem van Huis en wellicht nodigen we je uit om kennis te maken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

