
	  

ERVAREN  ALL-‐ROUND  WEBDEVELOPER  
	  
Ben	  jij	  een	  ervaren	  PHP	  developer	  en	  wil	  jij	  met	  leuke	  collega’s	  werken	  aan	  onze	  populaire	  high-‐traffic	  publishing	  
portals?	  Dan	  is	  deze	  vacature	  wat	  voor	  jou!	  
	  
Wat	  wij	  zoeken	  is	  een	  web	  ontwikkelaar	  die	  geweldig	  programmeert	  in	  backend	  maar	  ook	  veel	  affiniteit	  heeft	  met	  
frontend	  development.	  Daarnaast	  helpen	  onderstaande	  eigenschappen	  je	  om	  bij	  ons	  goed	  uit	  de	  voeten	  te	  komen:	  
	  

• Minimaal	  5	  jaar	  relevante	  werkervaring	  
• Uitgebreide	  kennis	  van	  PHP5,	  MySQL/PostgreSQL,	  Javascript/Jquery,	  HTML4/5,	  CSS3,	  Responsive	  webdesign,	  

XML/RSS,	  MVC	  en	  OOP	  
• Een	  leergierige,	  gedreven,	  zelfstandige	  en	  samenwerkingsgerichte	  instelling	  

	  
Heb	  je	  ook	  kennis	  van	  onderstaande	  zaken	  dan	  is	  dat	  mooi	  meegenomen:	  

• GIT/SVN,	  JSON,	  SOLR,	  Linux,	  Zend	  Framework,	  Wordpress,	  Facebook/Social	  API’s	  en	  SEO/Analytics	  	  
	  
Concreet	  zijn	  je	  taken:	  

• Het	  ontwikkelen	  van	  database	  gestuurde	  (mobiele)	  websites/webapplicaties	  
• Het	  programmeren	  in	  PHP	  	  
• Het	  ontwerpen/beheren	  van	  PostgreSQL/MySQL	  databases	  
• Het	  onderhouden/doorontwikkelen	  van	  reeds	  bestaande	  websites	  en	  webapplicaties	  

	  
Bij	  EEN	  Media	  staat	  je	  een	  baan	  met	  veel	  verantwoordelijkheid	  en	  zelfstandigheid	  te	  wachten	  in	  een	  leuke,	  
inspirerende	  en	  groeiende	  organisatie.	  Bovendien	  gaan	  wij	  ervoor	  zorgen	  dat	  jij	  optimaal	  kunt	  presteren.	  Dat	  
betekent	  in	  ieder	  geval	  een	  strakke	  werkplek	  in	  hartje	  Amsterdam.	  Goede	  techniek,	  gezellige	  collega’s	  en	  leuke	  
borrels	  om	  succes	  te	  vieren!	  
	  
Geïnteresseerd?	  
Heb	  je	  interesse?	  Laat	  het	  ons	  weten.	  Stuur	  een	  mail	  naar	  jobs@eenmedia.nl	  met	  je	  CV	  en	  motivatie.	  
	  
Over	  EEN	  Media	  
EEN	  Media	  Group	  (EMG)	  is	  een	  multimediaal	  bedrijf	  met	  activiteiten	  op	  het	  gebied	  van	  (digital)	  publishing,	  e-‐
commerce	  en	  subscription	  concepten,	  gericht	  op	  vrouwen	  met	  een	  grote	  interesse	  in	  fashion,	  beauty,	  health	  en	  
lifestyle.	  Met	  spin-‐offs	  naar	  TV-‐formats	  (Fashionscene	  TV)	  en	  events	  (Girlsfair).	  EEN	  Media	  is	  actief	  sinds	  2009.	  Met	  
ons	  huidige	  publishing	  portfolio	  bestaande	  uit	  meer	  dan	  15	  titels	  waaronder	  Girlscene.nl,	  Fashionscene.nl,	  
Vrouwen.nl,	  Beautyscene.nl,	  Foodness.nl	  en	  Ze.nl	  en	  concepten	  als	  de	  Beautybox	  en	  IWanTthatMusthave,	  bereikt	  
EEN	  Media	  ruim	  3	  miljoen	  vrouwen	  per	  maand	  en	  is	  daarmee	  een	  van	  de	  grootste	  online	  publishers	  van	  Nederland	  
met	  focus	  op	  de	  vrouwelijke	  doelgroep	  van	  14	  -‐	  50	  jaar.	  Ons	  kantoor	  zit	  in	  het	  bruisende	  hart	  van	  Amsterdam	  Oud-‐
West	  in	  De	  Hallen.	  
	  


