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Vacature Junior PHP webdeveloper (HBO, Leiden, 32-40 uur) 

Praat en droom jij code, ben jij gemotiveerd, leergierig en heb jij ervaring met webontwikkeling? Dan 
zoeken wij jou! Wij hebben per direct plek in ons gezellige team in Leiden voor een enthousiaste 
webdeveloper. Dus wil jij jezelf blijven ontwikkelen en ben jij niet bang om je collega’s uit te dagen voor 
een potje gamen? Solliciteer dan snel! 

Jouw werkweek 

Je begint jouw werkweek met een overleg met je directe collega’s over de planning voor de week. Hierin 
bespreek je welke taken jij gaat uitvoeren. Zo ga je bijvoorbeeld aan de slag met het ontwikkelen van een 
maatwerk website of online applicatie voor een klant. Tevens onderhoud je de Laravel applicatie van een 
andere klant. Daarnaast ondersteun je een collega bij de ontwikkeling van koppelingen met API’s en CRM-
systemen en krijg je tijd en ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

Vind jij het leuk om ook contact te hebben met klanten? Dat kan maar hoeft niet! Wij geven jou daar 
graag de ruimte voor. 

Wat doet Secure Design? 

Wij ontwikkelen websites, webshops en online applicaties voor nationale en internationale klanten. Bij het 
ontwikkelen van een website of applicatie begeleiden we de klant van de brainstormfase tot en met de 
daadwerkelijke oplevering. We zorgen ervoor dat de oplossing netjes blijft draaien, plegen het nodige 
onderhoud en verzorgen vaak ook de hosting en beveiliging. 

Naast webbouwers, hebben we ook specialisten in huis op het gebied van corporate branding en online 
marketing. Voor corporate branding verzorgt onze grafisch vormgever de designs, die klanten kunnen 
gebruiken voor divers promotiemateriaal. Daarnaast ondersteunen we klanten op het gebied van online 
marketing bij het opstellen en versturen van nieuwsbrieven, social media, online analyse (Google 
Analytics), online adverteren (AdWords) en het schrijven van (SEO) webteksten. 

Dit vragen wij van jou 

Wij zoeken iemand die: 

• Een hbo-opleiding heeft afgerond in de richting van software engineering of vergelijkbaar; 

• 1 jaar recente (stage)ervaring heeft met webontwikkeling in een professionele omgeving; 

• Assertief en gemotiveerd is en graag wil leren; 

• Open staat voor een uitdaging; 

• Zowel zelfstandig als in een team kan werken; 

• Code praat en droomt. 

Daarnaast zien we graag dat je ervaring hebt met: 

• PHP, MySQL, Javascript, JQuery, CSS en HTML; 

• Ontwikkelen binnen WordPress (pre) 

• Ontwikkelen binnen Laravel (pre) 

• Ontwikkelen van API-koppelingen (pre). 

• Google Analytics (pre); 

• Google Ads (pre). 
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Bij ons past door: 

• Klantvriendelijk en service minded te zijn; 

• Zich thuis te voelen in het zelfstandig werken binnen een klein team; 

• De Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift te beheersen. 

Wat bieden wij jou? 

• Een afwisselende en uitdagende baan; 

• Werken in een enthousiast team en internationaal bedrijf; 

• Ruimte om je te ontwikkelen d.m.v. cursussen en trainingen; 

• Ruimte om je te ontwikkelen op alle vlakken van webontwikkeling; 

• De kans om mee te groeien met het bedrijf; 

• Positieve en informele werksfeer in een jong team; 

• Verantwoorde en onverantwoorde snacks op kantoor; 

• Gezellige teamuitjes; 

• Fanatieke tegenstanders tijdens een potje gamen of poker; 

• Marktconform salaris. 

Je werkt in het sfeervolle… 

Leiden, Nederland. 

Wanneer kan je beginnen? 

Per direct. 

Solliciteer meteen! 

Enthousiast geworden? Solliciteer dan snel! Dat kan door je motivatie en cv te sturen naar: 
sven@securedesign.nl. 

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


