
Wij zijn Dispi; het software engineering bedrijf achter e-Captain. e-Captain is ons online CRM & 
CMS platform waarmee verenigingen, stichtingen en bedrijven snel en eenvoudig hun leden, web-
site en contacten kunnen beheren. Voor meer info kun je een kijkje nemen op onze website
www.e-captain.nl. 

Vanuit ons kantoor in ’s-Hertogenbosch ga jij samen met de rest van ons team aan de slag met 
ontwikkelen van onze software. Als medior developer bij DISPI is het belangrijk dat je object 
georiënteerd kan programmeren, bekend bent met frameworks en oplossingen hebt voor zowel de 
front- als backend van de software. Verder zijn wij opzoek naar iemand met een passie voor het 
vak, accuraat te werk gaat en geen probleem uit de weg gaat!

Naast het werk zelf vinden wij het ook belangrijk om leuke dingen te doen met het team. We heb-
ben dan ook meerdere teamuitjes, een relaxte werkomgeving en allerlei activiteiten die door 
mensen binnen het bedrijf worden georganiseerd. 

Wie weet ben jij de volgende aanwinst voor ons enthousiaste en ervaren ICT-team. Onze ontwikke-
laars werken graag met de laatste technieken zoals PHP 8, Laravel 8, Vue.js 3 en Bootstrap 5.

Wij bieden:
     Een afwisselende baan, waarbij je wordt ingezet op verschillende projecten
     Werken bij een solide en groeiend bedrijf
     Een team geörienteerde cultuur
     Naast hard werken ook gewoon lekker een biertje of frisje drinken bij de vrijdagmiddagborrel
     Meerdere teamuitjes elk jaar
     Een bedrijfsfitness
     Marktconform salaris
     Fulltime functie (32-40 uur)

Wij zoeken:
     Iemand met 3+ jaar werkervaring als PHP-developer
     Kennis van het Laravel framework en Vue.js is een pre
     Ervaring met HTML (5), CSS (3) en Javascript
     Brede algemene kennis van relationele databases (MySQL)
     Sociaal, proactief, ondernemend en oplossingsgericht
     Oog voor detail en streeft naar het leveren van de beste kwaliteit
     Je wilt uitgedaagd worden in je werk en je kwaliteiten blijven ontwikkelen

PHP-Developer

Ben jij op zoek naar een Fulltime baan in een hecht team? En heb 
je behoefte aan een baan met veel afwisseling? En houdt je ook van 
het oplossen van complexe problemen? Dan ben jij de enthousiaste 
PHP-developer die wij zoeken!


