
Even kort voorstellen. 
Leuk dat je interesse hebt in onze vacature. Wij zijn Discover Publisher. Een internationale uitgeverij die 
al ruim 20 jaar met veel passie en plezier online/offline content produceert. Denk aan, nieuwskranten, 
magazines, folders, online artikelen etc. De afgelopen jaren zijn we sterk gegroeid en op online gebied 
willen we verder gaan uitbreiden.


We staan wereldwijd bekend om onze kwaliteit en hoge klantenservice wat betreft het leveren van 
unieke informatie content. Als organisatie investeren wij graag in onze medewerkers en cultuur. 
Daarom vinden wij het belangrijk, dat je goed op je plek zit, volop kunt ontwikkelen en voor een 
langere tijd deel uitmaakt van ons team.


Om nog meer mooie stappen te zetten in onze dienstlevering, zijn wij op zoek naar een talentvolle 
web-developer!


Welke skills heb je nodig?


• Je werkt graag in teamverband en bezit een gezonde dosis humor

• Je stelt uitdagende doelen voor jezelf en wil altijd beste resultaat leveren

• Je denkt graag innovatief, wilt altijd meer weten en verdiept je in bepaalde onderwerpen

• Je bent iemand die kansen en problemen signaleert en ervoor zorgt dat je die kansen benut en 

problemen oplost

• Je hebt kennis en ervaring met één of meerdere van de volgende technieken: Drupal, Docker, 

Laravel, Mautic, Shopware, Symfony, Unomi.

 
Wat krijg je ervoor terug?  
Een toffe baan, met een hoop extra's zoals;


• Salaris tussen de €2000 en €3500 op basis van jouw kennis en ervaring als developer

• Een jong, enthousiast, informeel internationaal team waar hard wordt gewerkt, maar ook 

gelachen

• Een fijne veilige werkplek in een team waar jouw mening er toe doet

• De nieuwste Macbook Pro (of wat dan het beste is) + accessoires die je nodig hebt!

• Aandacht voor jouw werkzaamheden en persoonlijke groei met een opleidingsbudget

• Een jaarcontract, met uitzicht op vaste aanstelling

• 25 vakantiedagen

• 8,5% vakantiegeld

• Een goede pensioenregeling

• Veel verantwoordelijkheid én vrijheid

• Flexibele Werktijden

• Hybride Werken

• Reiskostenvergoeding

• Vrijdagmiddag borrels


 
Ben je nieuwsgierig geworden? 
Reageer dan snel door jouw CV en motivatie te versturen ten name van JJ Behoekoe Nam Radja.
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.)


Soort dienstverband: Fulltime, Vaste baan


Salaris: €2.000,00 - €3.500,00 per maand




Rooster:


• Dagdienst

• Flexibel werkrooster

• ma-vr


 
Secundaire arbeidsvoorwaarden:


• Bedrijfsfeesten

• Budget voor professionele ontwikkeling

• Flexibele werkuren

• Kerstpakket

• Mogelijkheid tot promotie

• Pensioen

• Reiskostenvergoeding

• Vrijdagmiddagborrel

• Werk vanuit huis


Werklocatie:


• Hybride werken


Opleiding:


• MBO (Gewenst)



