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VACATURE

LINE UP boek en media is op zoek naar een medewerker om de afdeling crossmedia te onder-
steunen, maar ook om die verder te ontwikkelen.

LINE UP boek en media bv ondersteunt organisaties bij crossmediaal publiceren. 
Vrijwel elke organisatie heeft tegenwoordig de behoefte de kennis die in het bedrijf aanwezig 
is, te ordenen, te beheren en te publiceren. Zo bezien zijn veel organisaties óók een beetje 
‘uitgeverij’. De kern van dit proces wordt ‘kennismanagement’ of ‘contentbeheer’ genoemd. 
LINE UP heeft hierin een enorme ervaring opgebouwd. Als dienstverlener kan LINE UP daarom 
organisaties en bedrijven op een praktische wijze een zorgeloos, efficiënt en effectief content-
productieproces leveren dat past bij hun wensen en mogelijkheden.

Bij LINE UP boek en media werken zo’n 15 mensen, deels vast en een wisselend aantal flexi-
bel.

Multimedia programmeur  
 

(PHP / Wordpress) m/v

In deze functie werk je mee aan de ontwikkeling van digitale publicaties en automatisering 
van publicatieprocessen.

Functie-eisen:
Je hebt:
• een hbo- of wo-opleiding in een technische richting;
• relevante werkervaring op het gebied van webtechnologie;
• uitstekende kennis van PHP, MySQL en JAVA/Javascript
• uitstekende kennis van Wordpress en het ontwikkelen van Wordpress-thema’s en -plugins
• ervaring met een of meer MVC (Model View Controller) frameworks zoals CakePHP / Laravel
• kennis van XML, Xsl-fo strekt tot de aanbeveling
• een secure en nauwgezette instelling

Overige informatie:
Aantal uren per week: 24-36
Startdatum dienstverband z.s.m.
Er wordt gestart met een dienstverband van een half jaar. Het betreft een mogelijk structurele 
functie die uitgebreid kan worden.

Je kunt reageren door voor 8 oktober een gemotiveerde sollicitatie en een cv te mailen naar 
vacature@lineup.nl.
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