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Status Plus zoekt een Junior PHP developer  

Status Plus zoekt een junior developer! Ben jij bijvoorbeeld net afgestudeerd aan een Bachelor / 
Master in Computer Science, Technische InformaEca, Electrical Engineering of andere technische 
opleiding en heb je de ambiEe om je verder te ontwikkelen tot PHP Developer? Kom dan 
kennismaken met Status Plus! 

 
Wij zijn… 

Status Plus, een internaEonaal opererende commerciële organisaEe, gespecialiseerd in het 
organiseren van congressen en evenementen over de hele wereld en het verzorgen van het 
management voor naEonale en internaEonale non-profit organisaEes. Dit doen wij met een compact 
team van specialisten, opererend vanuit ons hoofdkantoor in Zaanstad (20 treinminuten vanaf 
Amsterdam CS) en onze vesEgingen in de VS en Spanje. Meer weten? Bekijk dan onze nieuwe website 
www.statusplus.net 

 
Wij zoeken… 

Een leergierige junior PHP developer voor 40 uur per week. Je houdt je bezig met de ontwikkeling en 
implementaEe van onze eigen systemen, je ontwikkelt webapplicaEes en werkt aan 
maatwerkoplossingen. Je bent zelfstandig, leergierig en kunt goed samenwerken. Je wordt hierbij 
natuurlijk goed begeleid door een senior developer. Verder pas je goed binnen ons team en lever je 
hoogwaardige producten; alleen de beste oplossing is goed genoeg.  

Onze eisen.. 

• Minimaal HBO of academisch werk- en denkniveau; 

• Aantoonbare (werk)ervaring met PHP (OOP) & MySQL 

• Ervaring met werken binnen MVC frameworks is een pré 

• Ervaring met HTML5, CSS, JavaScript, JQuery is een pré 

• Ervaring met GIT of vergelijkbare versiebeheer systemen is een pré 

• Ervaring met opensource CMS-systemen (Joomla, Wordpress) is een pré 
• Goede sociale en communicaEeve vaardigheden (klantgerichte teamspeler); 
• Een uitstekende kennis en beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal. 

Aanbod 

• Marktconform salaris op basis van opleiding en (werk)ervaring 

• 26 vakanEedagen 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden  

• Laptop van de zaak naar keuze 

• Ongekend goede werksfeer waar hard werken en plezier maken hand-in-hand gaan. Zoals 
onze dagelijkse potjes darten en legendarische bedrijfsuitjes. 

 
Reageer! 

Mail je cv met een moEvaEe naar info@statusplus.nl t.a.v. David Casalod.  
Eerst meer weten? Bel David op 075 647 63 70 of 06 48 26 94 04.
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