
	  

Vacature PHP programmeur  - CakePHP / WordPress  
locatie Hoogeveen 
 
Over Het Wonen 
Het	  Wonen	  levert	  innovatieve	  producten	  en	  diensten	  op	  het	  gebied	  van	  verkoop	  en	  verhuur	  voor	  in	  de	  hoofdzaak	  
woningcorporaties.	  Één	  van	  de	  door	  Het	  Wonen	  ontwikkelde	  producten	  is	  de	  applicatie	  Corpoflow.	  Corpoflow	  is	  een	  workflow	  
voor	  de	  verkoop	  en	  verhuur	  van	  woningen,	  appartementen,	  studentenkamers,	  parkeerplaatsen	  en	  bedrijfsmatig	  onroerend	  
goed.	  Bij	  de	  ontwikkeling	  van	  Corpoflow	  hebben	  wij	  doorlopend	  ruimte	  voor	  een	  meewerkstage	  en	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  jou	  
(m/v)	  om	  hier	  invulling	  aan	  te	  kunnen	  geven.	  
	  

 

 

 

 

 
 
 

 

Wat houdt de opdracht in? 
Je	  werkt	  mee	  aan	  zowel	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  applicatie	  Corpoflow	  als	  ook	  aan	  alle	  systemen	  en	  processen	  daarbuiten	  waarbij	  
we	  gebruik	  maken	  van	  de	  meest	  recente	  technieken.	  Een	  voortgangscontrole,	  het	  automatisch	  genereren	  van	  mails	  en	  
koppelen	  met	  diverse	  partijen	  middels	  API’s	  maken	  onderdeel	  uit	  van	  Corpoflow.	  Voorbeelden	  van	  overige	  processen	  zijn	  een	  
supportsysteem	  voor	  de	  afwikkeling	  van	  klantvragen,	  een	  intern	  planningsysteem	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  nieuwe	  
functionaliteiten	  of	  koppelingen	  met	  externe	  partijen	  en	  websites.	  Daarnaast	  is	  het	  testen	  van	  nieuw	  ontwikkelde	  
functionaliteiten	  op	  werking	  en	  gebruikersgemak	  onderdeel	  van	  je	  werkzaamheden.	  Je	  ondersteunt	  de	  ontwikkelaars	  hier	  bij	  de	  
dagelijkse	  praktijk.	  	  

Wat bieden wij jou? 
Wij	  bieden	  je	  een	  afwisselende	  functie	  in	  een	  jong	  en	  groeiend	  bedrijf	  met	  een	  flexibele	  instelling	  en	  een	  goede	  werksfeer.	  
Daarnaast	  bieden	  wij	  alle	  benodigde	  faciliteiten	  om	  tot	  een	  succesvol	  resultaat	  te	  komen.	  

Deze functie vereist kennis van / ervaring: 
Voor	  de	  werkzaamheden	  is	  een	  basiskennis	  van	  en	  ervaring	  met	  PHP	  vereist.	  Kennis	  van	  CakePHP	  of	  WordPress	  is	  een	  pré,	  
maar	  geen	  vereiste.	  

Wie ben jij? 
Je	  bent	  iemand	  die	  staat	  te	  springen	  om	  veel	  te	  leren	  en	  initiatief	  te	  tonen.	  Je	  bent	  communicatief	  vaardig	  en	  wil	  graag	  werken	  
in	  een	  leuk	  team	  van	  circa	  10	  personen.	  
	  

Mail	  jouw	  motivatie	  voorzien	  van	  CV	  zo	  snel	  mogelijk	  naar:	  Het	  Wonen,	  t.a.v.	  Jeroen	  Bos,	  jeroen@hetwonen.nl	  
Als	  je	  vragen	  hebt,	  kun	  je	  ons	  bellen	  op	  085-‐4010826.	  

	  
	  

	  
	  

	  
Het	  Wonen	  is	  een	  erkend	  ECABO	  leerbedrijf	  

Meer	  info	  over	  Het	  Wonen:	  www.hetwonen.nl	  	  


