Vacature: Front en Back End PHP developer (aantal uur per week in
loondienst of op projectbasis als ZZP-er bespreekbaar)
Het begon allemaal in 2012 met een droom; om mensen door het delen van maaltijden dichter bij elkaar te
brengen. Die droom is op grote schaal werkelijkheid geworden. Stichting Thuisgekookt is uitgegroeid tot een
landelijk netwerk, waar ruim 16.000 thuiskoks bij zijn aangesloten en ongeveer 80.000 maaltijden per jaar
gedeeld worden. We zijn (vooral in onze 9 focusgemeenten) actief om mensen in een kwetsbare positie te
verbinden aan kokende buurtgenoten en we worden gesteund door verschillende landelijke fondsen om landelijk
mensen die ons zelf vinden te helpen met lekkere, verse, met liefde bereide maaltijden en gezellig sociaal contact
(momenteel natuurlijk op afstand) verzorgd door buurtgenoten. Door de coronacrisis zijn we snel gegroeid en
hebben we dit jaar ruim 5.000 mensen in een kwetsbare positie kunnen koppelen aan een thuiskok bij hen in de
buurt. Hier zijn deze mensen – juist nu – erg mee geholpen. Daar zijn we trots op!
Het betekent echter meteen ook een enorme uitdaging. Ons platform, dat langzaam per gemeente groeide, moet
nu ineens landelijk opereren en veel meer aanvragen verwerken. We hebben hiervoor begin september een
nieuw platform gelanceerd. Dit willen we de komende tijd verbeteren en verder uitbouwen. Onze lead developer
is in ieder geval t/m juni fulltime beschikbaar om hieraan te werken, maar daarna waarschijnlijk maar 1 dag per
week. Hierdoor zou het heel fijn zijn als hij het leeuwendeel van het werk zou kunnen overdragen en het liefst
dat er nog een tijdje gezamenlijk fulltime gewerkt kan worden om sneller verbeteringen te realiseren.
Wij bieden:
We bieden je het plezier van veel vrijheid en verantwoordelijkheid, met alle voor- en nadelen van een klein
bedrijf, dat in deze crisistijd heel snel moet schakelen. Er heerst een informele sfeer en er is veel ruimte voor
ontwikkeling. Saai zal het niet snel worden! Het is bij ons weinig vergaderen, weinig plannen schrijven en vooral
veel doen. We bieden je een marktconforme vergoeding. In principe werken we 1 dag per week (donderdag)
vanuit ons kantoor in Utrecht en de andere dagen vanuit huis. Dit kan in de komende tijd natuurlijk veranderen
en is in overleg aan te passen.
Wat breng jij mee?
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Je hebt HBO werk- en denkniveau
Minimaal 4 jaar relevante werkervaring
Ervaring met PHP is een must
Ervaring met Laravel (PHP framework) is een pré
Uiteraard worden bij Laravel verschillende talen toegepast waar kennis over vereist is, zoals Git, HTML
en / of Blade, en CSS
Ruime ervaring met javascript is wenselijk
Kennis van data structuren en software architectuur is een pré
Kennis van Docker is een pré
Ervaring met versiebeheer is een pré
Ervaring in een ander MVC framework (bv. Symfony, CakePHP) is een grote pré
Ervaring met Elasticsearch is een pré
Ervaring met SQL databases is wenselijk, ervaring met Posgresql is een pré
Ervaring met een of meerdere test frameworks (PHPunit is een pré).

Zie jij jezelf in deze rol?
Stuur je CV naar stephanie@thuisgekookt.nl
We hebben nu een lead developer die het project alleen draagt en op termijn grotendeels afscheid wil nemen
(alleen nog beschikbaar voor meedenken en vragen), dus we willen hier zo snel mogelijk iemand bij vinden, zodat
je goed ingewerkt kan worden.
Voor vragen kun je contact opnemen met Stéphanie van Gerven - 06-14124197.

