VACATURE
LINE UP boek en media bv ondersteunt uitgevers en andere bedrijven en instellingen al ruim
35 jaar bij crossmediaal uitgeven.

Atoomweg 9A
9743 AJ Groningen

LINE UP verzorgt werkzaamheden als redactie, vormgeving en opmaak en doet projectbeheer
voor (digitale) publicaties en we ontwikkelen websites voor onze klanten.

T (050) 317 64 20
F (050) 318 20 26
E info@lineup.nl

Bij LINE UP boek en media bv zijn zo’n 25 mensen werkzaam. Het bedrijf kent een informele
werksfeer met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Voor onze afdeling development
hebben we ruimte voor een:

(Junior) PHP Developer m/v
Als Junior PHP Developer ben je onderdeel van een klein development team. Je kijkt mee met
collega’s en kunt trainingen volgen om te groeien als Junior Developer. Je analytisch vermogen
komt dan ook goed van pas.
Je
•
•
•

vindt het leuk om:
deel te nemen aan overleg waarin we de werkzaamheden voor de week inplannen;
stories in sprints op te pakken die er direct voor zorgen dat onze websites optimaal werken;
te blijven leren door zelf proactief nieuwe kennis op te doen door deel te nemen aan
trainingen en feedback te geven en te vragen.

Functie-eisen:
Je hebt een opleiding in Software Engineering of vergelijkbaar en hebt dus kennis van:
•
HTML/CSS
•
Javascript/jQuery
•
PHP OOP
•
MySQL (databases in het algemeen)
•
WordPress Thema en plugin-ontwikkeling
•
Model-View-Controller (MVC) frameworks zoals CakePHP en Laravel
We
•
•
•
•

bieden:
marktconform salaris, reiskostenvergoeding en deelname pensioenregeling;
24 vakantiedagen (op basis van een 36-urige werkweek), vakantiegeld;
ruimte voor initiatieven en ideeën;
werken in een combinatie van thuis en op kantoor in Groningen zodat we ervaringen met
collega’s kunnen delen en projecten kunnen bespreken.

Overige informatie:
•
startdatum dienstverband: z.s.m.;
•
aantal uren per week: 24-36.
Solliciteer door een motivatiebrief en cv te mailen naar vacature@lineup.nl.
LINE UP boek en media bv
T.a.v. Peter ten Hoor / 06 53203606
Atoomweg 9A
9743 AJ Groningen

Rabobank NL49 RABO 0385101880

BTW-nummer 806126899.b01

KvK Groningen 020 41737

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van LINE UP boek en media bv geschieden volgens
de leveringsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

www.lineup.nl

