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Senior Software engineer / Developer (FT) 

M/V (40 UUR) 

Over Hosted.nl 

Hosted.nl is een Nederlandse internet service provider met een 

no-nonsense mentaliteit. Als specialist op het vlak van online 

oplossingen waaronder hosting, online werken en digitale 

telefonie biedt Hosted.nl oplossingen voor kleine en grote 

ondernemingen.  

 

Onze focus vraagt om geavanceerde oplossingen, mede mogelijk 

gemaakt door zoveel mogelijk specialistische kennis en het 

werken met moderne serverparken verspreid over verscheidene 

locaties.  

Wil jij werken in een organisatie die groeiende is en waar je zelf 

actief aan deze groei kunt bijdragen? Waar je kunt pionieren en 

je de ruimte  krijgt om nieuwe initiatieven te ontplooien? Dan 

zijn  wij op zoek naar jou! Lees verder over jouw mogelijkheden 

bij Hosted.nl en solliciteer! 

Jouw profiel 

Jij bent iemand die positief is ingesteld en de persoonlijke 

eigenschap bezit om continue te verbeteren. Je hebt een grote 

tot zeer grote affiniteit en ervaring met hosting en kan onder 

druk presteren.   

� Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau; 

� Je hebt minstens  5 jaar ervaring met PHP, OOP 

(Object Oriented Programming), MVC (Model View 

Controller, is een Design Pattern), MySQL, HTML, CSS, 

Javascript 

� Ervaring creëren van thema’s en plug-ins voor CMS 

zoals WordPress; 

� Ervaring met Magento, Drupal, of andere populaire 

open source-producten; 

� Ervaring met API's zoals Facebook, PayPal, en 

Authorize.net; 

� Ervaring in veiligheidsrisico's en oplossingen voor web 

applicatie ontwikkeling; 

� Ervaring in het ontwikkelen van web services (REST, 

RPC, JSON, XML, SOAP, etc); 

� Kennis van optimalisatie van MySQL / PHP; 

� Je bent oplossingsgericht, analytisch en communicatief 

zeer vaardig; 

� Ervaring met  versiebeheer (zoals Git) 

� Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal 

uitstekend; 

� Klantgerichte werkhouding; 

� Representatief; 

� Het vermogen om zeer zelfstandig te werken; 

� In het bezit van een rijbewijs B. 

 

 

 

De functie 

Je zorgt voor goede kwalitatieve code. Je bent verantwoordelijk 

voor het onderhouden, uitbreiden en door ontwikkelen van de 

software. Het gaat onder andere om onze Backoffice pakket en 

websites. Ook werk je aan de architectuur, het functionele en 

technische ontwerp en de implementatie.  

De belangrijkste dagelijkse taken zijn als volgt op te sommen: 

� Meedenken over de architectuur en ontwikkeling van 

de systemen; 

� Onderhouden van de technische documentatie 

� Koppelingen tot stand brengen tussen diverse 

applicaties in kantooromgevingen; 

� Documenteren van de gemaakte oplossingen; 

� Management informatie systeem ontwikkelen; 

� Ontwikkelen van specificaties, positionering en pricing 

voor diverse cloud based producten; 

� Actief bijdragen aan de verkoop van diensten en 

producten van hoge kwaliteit incl. de ontwikkeling van 

eventuele additionele diensten.  

Wij bieden jou? 

Wanneer deze vacature je interesse gewekt heeft en je de 

uitdaging ziet zitten, bieden wij je een werkplek bij een groeiend 

en moderne internet service provider. Bij bewezen geschiktheid 

kan je in ieder geval rekenen op de volgende voorwaarden:  

� Een marktconform salaris; 

� Ondernemende en innovatieve organisatie;  

� Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

� Enthousiaste collega’s in een informele werksfeer; 

� Uitzicht op een vast dienstverband; 

� Een 40-urige werkweek; 

� 24 Vakantiedagen.  

Wij zijn erg benieuwd naar je, en ontvangen ter kennismaking 

graag je motivatiebrief en CV. Deze kun je zenden, eventueel 

voorzien van gerezen vragen, naar: vacatures@hosted.nl of stel 

je vragen telefonisch via: 0316 712  

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


