HBO Informatica

Ben je op zoek naar een leuke en uitdagende stageplaats als PHP webdeveloper? Dan ben
je bij ons aan het juiste adres!

Je mag meewerken aan de meest uiteenlopende (maatwerk-)projecten voor onze
opdrachtgevers en er is voldoende ruimte om te werken aan een project voor je opleiding.
Je maakt als stagiair-developer deel uit van een team met 5 collega’s. De werkzaamheden
binnen het development team bestaan uit het meedenken, ontwikkelen en programmeren
van online applicaties voor onze klanten. Daarnaast worden er ook eigen producten en
diensten ontwikkeld. Er wordt geprogrammeerd onder Linux met PHP en MySQL. Als
framework wordt het Zend-platform gebruikt.

 Je bent bekend met PHP, MySQL, Javascript, jQuery, AJAX, HTML(5) en CSS(3),






XML.
Je bent 3e jaars HBO student Informatica of ICT.
Je affiniteit met webtechnologie is groot.
Daarnaast heb je oog voor detail en denk je proactief mee met onze klanten.
Je bent bij voorkeur minstens 4 maanden beschikbaar.
Je werkt zelfstandig, servicegericht en een echte teamplayer.

Dit is waarom je bij ons stage wilt lopen:










We betalen je een goede stagevergoeding van € 400,00.
Samen creëren we jouw eigen stagepad.
Je werkt in een modern en prettig kantoor.
Samenwerken met enthousiaste en gedreven collega’s.
Volop ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.
Op loopafstand van het NS station.
Dagelijks lekker lunchen met je collega’s en op vrijdag een borrel.
We houden van een potje darten, tafelvoetbal en pingpong.
Regelmatig leuke events en uitjes.

Just Internet is de drijvende holding achter 5 online bedrijven. Een sterk en
vooruitstrevend samenspel tussen marketing, commercie en techniek is onze kracht.
Just Internet staat voor groei en succes, zowel van onze mensen, onze diensten als onze
klanten. We leren en presteren met veel dynamiek en interactie om zo het maximale uit
onszelf en onze collega’s te halen. Als team gaan we de uitdaging aan waarmee onze
klanten hét verschil kunnen maken en kunnen groeien. We vieren ons succes en zijn er
trots op.
De Just Internet brands:
www.netexpo.nl
www.use-cocoon.nl
www.netaffairs.nl
www.saysimple.nl
www.informaxion.nl

Goede collega’s zorgen ervoor dat je het naar je zin hebt op je werk. Bij Just Internet werk
je samen met een groep enthousiaste en slimme mensen. Collega’s met hun ‘online hart’
op de juiste plek en een gezonde dosis humor. En we zijn er stiekem best trots op dat de
meeste collega’s ook heel lang collega’s blijven. Enthousiast geworden? Stuur zo snel
mogelijk je motivatie en CV naar hr@just-internet.nl of bel 023 – 531 88 74 en vraag naar
Nicolette Saad (HR).

