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Vacature Senior Back-end Software Developer m/v 

  

 

 

 

 

Locatie:    Enschede              

Contract:   Vaste aanstelling                     

Bijzonderheden:  IT bedrijf met de focus op hoogkwalitatieve cloud 

oplossingen voor grote organisaties 

 

Voor een IT bedrijf gevestigd in Enschede,  zoeken we een Senior Back-end 

Software Developer. Wil je werken met de nieuwste tools en technologieën in 

een gedreven en gezellig team, dan past deze baan jou! Je gaat werken aan 

uitdagende online applicaties binnen de smart industry, educatie en zorg. Je 

werkt in een klein team waar jouw mening telt! Samen met het team streef je 

naar de hoogst haalbare kwaliteit. Daarnaast ben je betrokken in het gehele 

ontwikkeltraject; van het eerste prototype, functionele en technische ontwerp, 

architectuur, bouw tot en met support. Ook zul je je collega’s ondersteunen in 

hun werkzaamheden en hun groeiproces. Er wordt agile gewerkt met de  

nieuwste hardware in met een klein internationaal team met allemaal slimme 

techneuten. 

 

Hou je ervan om mooie codes te maken, dan is deze baan jou op het lijf 

geschreven! 
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Wij zoeken een collega met 

• Bij voorkeur een afgeronde HBO en/of WO opleiding 

• Ruime ervaring als software engineer 

• Expert in PHP (of andere object georiënteerde talen) 

• Ervaring met Symfony of Laravel 

• Zelfstandige en gemotiveerde werkhouding met gevoel voor 

verantwoordelijkheid 

• Ervaring met unit en/of functioneel testen met PHPUnit 

• Ervaring met Docker, Redis, Elasticsearch, MongoDB en queueing 

• Ervaring met agile werken 

• Ervaring met cloud hosting (AWS, GCP, …) 

 

Wat bieden wij jou?   

Wij bieden jou een flexibele en innovatieve omgeving waarin we samen snel 

kunnen schakelen. Je zult hierbij helpen vanuit je eigen ergonomische werkplek 

met zit-sta bureau. Je beschikt over een eigen Macbook Pro met extra (groot) 

scherm. Aan het eind van de maand krijg je een marktconform salaris met 

uitstekende secundaire voorwaarden zoals een goede pensioenregeling en 

winstdeling. De boog kan niet altijd gespannen staan. Daarom is er natuurlijk 

ook tijd voor ontspanning. Samen lunchen met collega’s en regelmatig een uitje 

buiten de deur horen er ook bij. Uiteraard luiden wij het weekend in met een 

gezellig vrijdag middag borrel! 

 

Belangstelling? 

Wanneer je vragen hebt neem contact op met Marja Padberg van Klick-Interim 

via 06-10985160 of email info@klick-interim.nl   

Graag lees ik je CV wanneer je belangstelling hebt voor deze vacature, ik neem 

kort na ontvangst contact met je op om de procedure toe te lichten. Je CV mag 

eveneens gemaild worden naar: info@klick-interim.nl   
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