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Stagiair Back-End Web Development
Jouw profiel
We zijn op zoek naar een getalenteerde back-end development stagiair met een passie voor
het internet. Je bent op je best wanneer je wordt uitgedaagd dynamische websites en
webapps te bouwen.
Omdat je de laatste schakel bent binnen het proces, test je alles zorgvuldig en zorg je ervoor
dat alles tot in het allerkleinste details goed werkt. Je manier van werken is gestructureerd
en dit zien we terug in jou en je werk. Je bent een geboren perfectionist met een
zelfstandige werkhouding.
Verder ben je op de hoogte van de laatste online trends en ontwikkelingen, en ben je
inventief en zelf leerzaam.
Je hebt ervaring met back-end programmeertalen en frameworks zoals PHP, MySQL en
Laravel. Het werken met frameworks, libraries, OOP en MVC voelt als jouw tweede natuur,
waardoor je een inventieve, gestructureerde en accurate manier van werken hebt
opgebouwd. Je zult je bezighouden met PHP, Laravel, MySQL, Git, AJAX, Social Media APIs en
SEO. Niet met het halen van koffie.

Wat verwachten wij?
De basis:


Hands-on houding



HBO werk- en denkniveau



Altijd op de hoogte van de laatste online trends



Inventief, oplossingsgericht en een perfectionist



De drang om zoveel mogelijk uit je code te krijgen



Team player



Deadlines zijn deadlines



Geen 9-5 mentaliteit



Minimaal 20 weken beschikbaar



Kennis van PHP en MySQL



Ervaring met een framework zoals CodeIgniter of Laravel



Online portfolio en recente voorbeelden van je back-end werkzaamheden



Gevoel voor humor.

De extra’s waar wij heel erg blij van worden:


Ervaring met SCRUM of Agile



Een Spotify-playlist



Óns gevoel voor humor

Wat bieden wij?
Bravoure biedt je een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen zonder de bureaucratie van een
groot bureau. We hebben een gezellige en open werksfeer waar je veel kunt leren en je krijgt
veel vrijheid en zeggenschap. Met een compact team van gedreven en ervaren collega’s werk
je aan een mix van klanten als Amsterdam Dance Event, ING, CJP en Awakenings. Samen
werken we aan uiteenlopende projecten zoals responsive websites, Facebook applicaties en
diverse online campagnes. Je zult je bezighouden met programmeren en niet met het halen
van koffie. Verder doen we niet aan mooie maatpakken en jargon. Wat we wel doen is hard
werken, veel lachen en uitgebreid lunchen. Daarnaast klinkt er vrijwel altijd goede muziek
door het kantoor dat zich bevindt in hartje Amsterdam, naast ‘De Nederlandsche Bank’. Je
ontvangt een passende stagevergoeding en de lunch is gratis.

Herken je jezelf?
Stuur dan je CV en motivatie naar stage@bravoure.nl, en vergeet niet een link naar je online
portfolio en/of recente voorbeelden van je werk mee te sturen, zodat we je werk direct goed
kunnen beoordelen. We horen graag van je!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

