PHP DEVELOPER (SYMFONY)

Streamovations is een jong en dynamisch bedrijf in Veurne. Wij focussen ons op het
ontwikkelen van streaming applicaties en in het bijzonder in meertalige omgevingen.
Ondertussen werken tal van klanten zoals de Europese Commissie, het Europese
Parlement, de Raad van de Europese Gemeenschap, Belgacom, BNP Paribas en
VRT met onze toepassingen. Om de groei van het bedrijf te ondersteunen zijn wij
op zoek naar een Php Developer met kennis van Symfony die een hart heeft voor
streaming media en innovatie.
Je taken
Je taak bestaat hoofdzakelijk uit het ontwikkelen, onderhouden en documenteren
van onze streaming applicaties. De code die je ontwikkelt is degelijk, getest en
uitbreidbaar. Je communiceert je vooruitgang met het hele team.

Profiel
• Naast git, php, mysql, kent het framework symfony (bijna) geen geheimen meer
• Je hebt ervaring met LAMP STACK
• Je hebt een goede basiskennis van HTML, css en javascript
• Werken met API’s is je niet vreemd
• Je hebt een uitgebreide kennis van REST architectuur
• Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring
• Je bent flexibel en stressbestendig
• Je hebt een analytische geest en denkt actief mee
• Je bent doortastend en probleemoplossend
• Je hebt zin om te werken in teamverband
• Je functioneert in team en kan evenwel zelfstandig aan de slag
• Je leert graag bij en deelt je kennis om het team vooruit te helpen
Diploma
Wij hechten geen belang aan een diploma maar vereisen wel de juiste kennis en
relevante ervaring.
Talenkennis
• Engels (goed)
• Nederlands (basis)
Aanbod
Naast een competitief salaris in functie van ervaring en opleiding bieden we je een
uitdagende job met zeer uiteenlopende opdrachten en ruimte voor eigen initiatief
en ideeën. Bovendien is Streamovations een bedrijf in volle groei wat je de kans
biedt om mee te groeien met het bedrijf.
Contract
Vast Contract
Plaats tewerkstelling
Streamovations - Veurne

Waar en hoe solliciteren?
Mail je CV en motivatie naar
marie@streamovations.be t.a.v Marie Broes, HR
STREAMOVATIONS
Pannestraat 42
8630 Veurne

