
 

 

 
 

 

 

 

Amersfoort        Amsterdam        Eindhoven        Joure        Oosterhout        Rotterdam 

 
 

Senior PHP Programmeur - Amersfoort 
 
Ben jij een aanpakker die zich als een vis in het water voelt in een professionele, resul-
taatgerichte en no nonsens werkomgeving? Is programmeren je lust en je leven en vind 
je het leuk om in een wisselende omgeving met verschillende applicaties te werken? 
Lees dan snel verder! 
 
De baan 
Voor uitbreiding van ons ontwikkelteam zijn we op zoek naar een talentvolle en zelfstan-
dige PHP programmeur die ervaring heeft met object georiënteerd programmeren. Je 
adviseert en bedenkt efficiënte back- en front-end oplossingen en voert deze uit. Deze 
oplossingen laten zich goed onderhouden en kunnen zonder problemen verder ontwik-
keld worden. Samen met je teamleden hou je je bezig met het vertalen van alle vragen en 
wensen van onze klanten naar werkende oplossingen in de vorm van websites en webap-
plicaties. Door je hoge verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen ben je een 
prettige gesprekspartner voor klanten en collega’s.  
Daarnaast ben je bezig met de ontwikkeling van ons uitgebreide intranet, welke dagelijks 
gebruikt wordt en daardoor een zeer belangrijke functie binnen de organisatie heeft. 
Hierbij maak je gebruik van een eigen mvc framework. Met jouw dienstverlenende instel-
ling en je goede gevoel voor prioriteiten weet je op praktische wijze invulling te geven aan 
deze functie. Dit alles in nauwe samenwerking met je teamleden. 
 
Jij 

 Hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 

 Hebt minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring in de ICT branche / erva-
ring als PHP Programmeur; 

 Hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, een goede beheersing van 
de Engelse taal is een pré; 

 Bent bekend met actuele internettoepassingen; 

 Hebt ervaring met PHP, MySQL, HTML, Javascript en CSS; 

 Bent accuraat, flexibel en toont initiatief; 

 Bent een teamplayer (geen individualist) met oog voor security en privacy. 
 
Wij 

 Bieden een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving; 

 Hebben uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 Geven jou de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden; 

 Zijn een enthousiast, gedreven en professioneel team; 

 Hebben minimaal vier keer per jaar leuke bedrijfsuitjes en op z’n tijd een vrijdagmid-
dagborrel. 
 

Wie zijn wij? 
ICT Concept biedt een totaalpakket aan maatwerk op het gebied van ICT en spreekt de 
taal waar het gaat om het realiseren van gestroomlijnde geautomatiseerde processen. ICT 
Concept heeft met 6 vestigingen een landelijke dekking en werkt als een lokale partner 
voor de klant. Binnen de organisatie werken inmiddels ongeveer 70 collega’s met veel 
plezier en de organisatie is nog steeds groeiende.  
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Daarnaast maken we deel uit van een grotere organisatie, de Lexxyn Groep, die onze be-
langen behartigt in de juridische sector. Bij de totale organisatie werken nu 175 mensen. 
Samen werken we aan prachtige doelstellingen en dit doen we met een glimlach. 
 

Werken bij ICT Concept betekent kiezen voor een buitengewoon professionele werkom-

geving. De lat ligt hoog. Dat is ook noodzakelijk gezien het boeiende klantenportefeuille: 

op kwaliteit gefocuste topjuristen en kritische mkb-ers. Goed moet dus altijd beter. Je zult 

al binnen korte tijd merken dat je jezelf overtreft op jouw eigen specialisme(n). ICT Con-

cept biedt een unieke mix tussen samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en toeganke-

lijkheid enerzijds en professionaliteit, commerciële focus en maximalisatie van output 

anderzijds. 
 
Enthousiast?  
Stuur je CV en motivatie naar Vicky Lemmens - vacatures@ict-concept.nl. 
Voor meer informatie kun je ook bij haar terecht via 088-002 84 00 of bovengenoemd 
emailadres. 
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