Vacature Back End PHP Developer (junior/medior)
Zoek jij een baan waarin je je creativiteit en leergierigheid kwijt kunt? Wil jij als software engineer ertoe doen en een bijdrage
leveren aan eigen applicaties? Gaat het bedenken en tot uitvoering brengen van slimme toepassingen voor technische en
praktische vraagstukken jou van nature goed af? Heb je gevoel voor de wensen van zowel de opdrachtgever als de gebruikers
van applicaties? Heb je bovendien een sterke affiniteit met toepassingen in de gezondheidszorg/sport en heb je bij voorkeur een
opleiding in de richting ICT/informatica op HBO niveau? Heb je daarnaast enige ervaring opgedaan in moderne back-end PHP
frameworks? Dan is deze baan jou op het lijf geschreven!

De functie
Wij bieden een dynamische functie in een sterk groeiend bedrijf en een multidisciplinair team. Je draagt bij aan de ontwikkeling
van nieuwe applicaties, de herbouw van oude applicaties en het in stand houden van bestaande applicaties. Denk daarbij aan
het inzetten van microservices en het uitbreiden van API’s (dus veel in Symfony werken). We werken met nieuwe technieken en
de gebruikelijke methodes van projectmanagement (agile, scrum etc.). We zetten daarvoor Jira (tickets), Confluence
(documentatie), Bitbucket (GIT) en Jenkins (build) in. De applicaties draaien in Docker containers en worden, via klanten, over de
hele wereld gebruikt.

Dit bieden we jou
Bij aXtion kom je te werken in een toegewijd multidisciplinair team, binnen de diversiteit die Lode Holding biedt. We werken aan
opdrachten die ertoe doen: onze klanten zijn dagelijks bezig met het verbeteren van de kwaliteit van leven van hun klanten. Om
hen daarbij te helpen richten we ons op IT-architectuur, -processen, -applicaties en -infrastructuur. Als back-end developer kan
jouw bijdrage daarin niet ontbreken! Je wordt ingezet bij een grote diversiteit aan opdrachten, krijgt veel mogelijkheden om te
leren en je te ontwikkelen in de volle breedte van het programmeren. Er is daarbij veel ruimte voor eigen inbreng. We
investeren in jou door opleiding en teamontwikkeling en hebben prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Uiteraard
maken we dit passend bij je reeds opgebouwde kennis en ervaring.

Wat breng je mee
-

Creativiteit, enthousiasme, leergierigheid
Initiatief en oplossingsgerichtheid
Op de hoogte van de trends in software ontwikkeling en verwante technologie
Ervaring met relationele databases, API's en databeveiliging
Redelijke kennis van netwerken en docker
Enige ontwikkelervaring (1ste of 2de stap in je carrière of op andere wijze enige ervaring opgedaan)
Bij voorkeur een ICT/Informatica georiënteerde opleiding op minimaal HBO niveau
Bij voorkeur ervaring met Symfony

Het bedrijf
aXtion BV (aXtion) is een ICT organisatie gericht op zorg en welzijn. Diverse arbodiensten maken gebruik van de applicatie ODIS
bij het uitvoeren van keuringen. Ook is aXtion dé ontwikkelaar achter de belangrijkste applicatie in de jeugdzorg en GGZ.
Bovendien is aXtion uniek in de expertise om meetlaboratoria van bijvoorbeeld topsportfaciliteiten, onderzoeksinstituten en
revalidatieklinieken te voorzien van IT oplossingen. aXtion is onderdeel van de Lode Holding groep en heeft intern een
belangrijke rol en verantwoordelijkheid: samen versterken de dochterbedrijven Lode, ProCare, Umaco, Omnium en aXtion
elkaar. Klanten in de gezondheidszorg en sport hebben toenemende eisen als het gaat om gebruikersgemak en
informatieveiligheid. Bij aXtion gaan we in de volle breedte voor kwaliteit: van haalbaarheidsstudie en procesanalyse tot
ontwikkeling, implementatie en onderhoud. We zijn dan ook trots op onze ISO27001 en NEN7510 certificering.

Solliciteren
Je sollicitatie ontvangen we graag per e-mail aan Marita Kapper (MKapper@lodeholding.nl). Voor inhoudelijke vragen over deze
vacature kun je kun je e-mailen, bellen of via WhatsApp contact opnemen met Robbert van der Veen
(robbert.vanderveen@axtion.nl, 06 14590370). Als onderdeel van het sollicitatieproces is het mogelijk dat er diverse testen
worden afgenomen. Ook kunnen wij je vragen om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst!

