Vacature PHP Developer (senior)
LDC zoekt een ervaren ontwikkelaar die het team komt versterken. MVC, OOP (abstract denken) en
PHP zijn als een native language. Je vindt het leuk en uitdagend om complex maatwerk te
ontwikkelen.

Over LDC
LDC ontwikkelt in eigen huis professionele loopbaan- en studiekeuze testen. Daarnaast zijn wij de
grootste dataleverancier op de arbeidsmarkt met informatie over beroepen, opleidingen, cursussen
en vacatures. LDC ontwikkelt de loopbaaninstrumenten en biedt de modules aan via API voor
wederverkopers en/of voor externe systemen.

Wat je gaat doen
Wij zoeken een backend/ full-stack PHP developer die ons team in Leeuwarden komt versterken. Jij
bent degene met oog voor de technische wensen en functionaliteit. Natuurlijk vergeet je daarbij de
gebruiksvriendelijkheid en het design niet. Je bent super creatief en al jaren bekend met o.a. PHP,
HTML/CSS, MySQL, JSON en/of aanvullende skills. Ook bedenk je goede oplossingen voor complexe
problemen.
Binnen ons team denk jij mee over processen en informatiestromen bij klanten. Op basis hiervan
verbeteren we de front- en backend applicaties om zo altijd de best passende oplossing te creëren.

De skills die wij zoeken
• Je hebt ervaring met het MVC, OOP, responsive design
• PHP, Javascript en MySQL, JSON, AJAX en RESTful
• HTML/CSS
• Pré: grafisch genie in illustrator en/of Photoshop

Wat je moet weten
LDC heeft zelf een framework ontwikkeld en dus in eigen beheer. Je wordt uitgedaagd hier je weg in
te vinden en samen het framework verder te ontwikkelen voor de markt van LDC en de toepassingen
die LDC ontwikkelen en aanbiedt. In jouw rol als medio/senior verwachten wij dat je snel zelfstandig
de grote projecten kan draaien.

Dit bieden wij jou
• Prettige en open werksfeer met collega’s waarbij je je meteen thuis voelt
• Uitdaging met innovatieve projecten gericht op AI, complexe algoritmes, diverse API’s, webcrawling
e.d.
• Goed salaris op basis van 32-40 uur conform werkervaring
• Flexibele werktijden
• Uitzicht op een vast contract
• Uitstekende pensioenregeling, vakantietoeslag, extra vrije dagen bovenop de wettelijke dagen en
prima reiskostenvergoeding
• Moderne en goed bereikbare werklocatie vlakbij het centrum van Leeuwarden

Interesse?
Stuur je CV + korte motivatie naar info@ldc.nl

Vragen?
Bel of mail Paul Jansen: 06-232 835 85 | paul.jansen@ldc.nl

ldc.nl

