
 
 
 
 
 
Exigent Webservices is op zoek naar samenwerking met een enthousiaste backend 
webdeveloper 
 
Over Exigent 
Wij zijn een innovatief, ambitieus internetbureau, sinds jaar en dag actief in de online wereld. We 
zijn verantwoordelijk voor professionele websites, webshops en webapplicaties voor bedrijven, 
startende ondernemers, verenigingen en particulieren. Bij ons kom je terecht in een inspirerende 
werkomgeving, waarbinnen volop mogelijkheden worden geboden tot verdere ontwikkeling. 
  
Wie zoeken wij? 
Jij vindt het een uitdaging om een belangrijke bijdrage te leveren aan het realiseren van moderne, 
gebruiksvriendelijke websites en webshops op basis van responsive designs. Jouw primaire taak is de 
backend webontwikkeling: de vereiste functionaliteit van websites en webshops tot stand brengen 
met behulp van PHP en MySQL. Je dagelijkse bezigheden kunnen bestaan uit de implementatie van 
standaardsystemen (CMS) of de programmering van complexere maatwerkoplossingen. Daarbij heb 
je frequent overleg met de senior backend-developer en met designers. Administratieve taken als 
domeinnaamregistratie, DNS-instellingen, serverbeheer of inrichting van hostinglocaties kunnen ook 
aan bod komen. 
 
Jouw eigenschappen: 
• Je hebt een relevante opleiding met als richting Webdeveloper, Webdesigner, ICT, 

Automatisering of Informatica afgerond of bijna afgerond 
• Je hebt talent voor programmeren en je hebt veel kennis van PHP en MySQL, Linux en Apache 
• Je hebt daarnaast ervaring met XHTML, Javascript (jQuery), HTML5, CSS3 en Ajax 
• Je hebt ervaring met Object Georiënteerd Programmeren (OOP). 
• Je hebt ervaring met open source Content Management Systemen gebaseerd op een MVC-

framework zoals bijvoorbeeld Magento en SilverStripe 
• Je bent op de hoogte van de laatste trends en technische ontwikkelingen op het gebied van 

webdevelopment en je hebt bij voorkeur ervaring met optimaliseren van de laadsnelheid 
• Je toont eigen initiatief en je kunt prima zelfstandig werken 
• Je hebt oog voor detail en je gaat nauwkeurig te werk 
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 
  
Heb je interesse om ons team te komen versterken? Neem contact met ons op! 
Mail je motivatie en CV naar info@exigent.nl t.a.v. Herman Molema 
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https://www.exigent.nl/algemene-voorwaarden/

