
 

 

Vacature junior PHP developer 

Door de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een gemotiveerde webdeveloper die aan het 

begin van zijn carrière staat. Ben jij gek van programmeren en wil je werken bij één van de snelst 

groeiende e-commercebedrijven van Nederland? Dan zijn we op zoek naar jou. 
Wat ga je doen  

Je werkt samen met onze andere developers aan de front-end en back-end van het door ons 

zelfontwikkelde e-commerceplatform voor onze webshops. Dit platform helpt ons te groeien door 

onze klanten een nog betere winkelervaring te bieden en achter de schermen processen soepeler te 

laten verlopen.  Je overlegt met de designers in huis over de gebruiksvriendelijkheid en het design van 

de shops en checkt bij de overige afdelingen welke punten je verder kunt verbeteren. Je pakt ook de 

interne support op en bent een belangrijke schakel tussen de overige afdelingen en het 

developmentteam. Aan het einde van de dag ga je tevreden naar huis, omdat je weer zichtbaar 

resultaat hebt gehaald. 

 

Waar kom je te werken 

Tom Omnichannel Management bv is een snelgroeiend, ambitieus en ondernemend familiebedrijf. 

We behoren tot de top vijf snelst groeiende e-commercebedrijven van Nederland. Dertien jaar 

geleden begonnen we met een kleine fietsenwinkel in Tilburg. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een 

internationaal e-commercebedrijf met negen webshops, meer dan 160 gezellige collega’s, een 

assortiment van ruim 124.000 producten en nog steeds die ene fietsenwinkel waar het allemaal mee 

begon. We zijn een no-nonsens familiebedrijf waar iedereen meetelt, er ruimte is om je persoonlijk te 

ontwikkelen en waar een goede werksfeer belangrijk is. We zijn open naar elkaar en werken hard, 

maar ontspannen ook door regelmatig een toffe activiteit te organiseren. 

  

Wat moet je kunnen 

 Affiniteit, motivatie en kennis gaan boven diploma’s. 

 Je kent de weg in PHP (Laravel), HTML5, CSS3/SASS, Javascript/jQuery, MySQL en OOP. 

 Je bent bekend met versiebeheer via Git. 

 Je hebt basiskennis van SSH. 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal. 

 Je werkt graag samen in een team.  

 Je hebt affiniteit met e-commerce. 

 

Wat staat daar tegenover 

 Een salaris op basis van 40 uur conform de cao. 

 De kans om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. 

 Per direct een plekje in het developmentteam. 

 Een gezellige, informele werkomgeving. 

 Jaarlijks verschillende toffe uitjes en activiteiten. 

 

 Ben jij de versterking die we zoeken? Stuur jouw motivatie en cv naar tom@tom-bv.com.  
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