Leuke baan: PHP developer met ambitie
voor snelgroeiende startup
Onze missie is dat de organisatie van transport met de binnenvaart kinderspel
wordt. Om dat te bereiken, hebben we een online boekingsplatform ontwikkeld
waarmee een verlader (met een transportwens) eenvoudig zijn transport kan
organiseren en dat 80% goedkoper dan de gevestigde orde. Het gaat geweldig met
4shipping: als startup zijn we de afgelopen 12 maanden extreem hard gegroeid, zijn
we geboost door de beste port accelerator van de wereld (PortXL) en hebben ruim
550 blije gebruikers, zijn op TV geweest, uitgenodigd bij het ministerie en nog veel
meer. Maar je snapt: onze missie is groter dan dat en dus is het tijd voor de
volgende stap.

Als junior developer speel jij daar een cruciale rol in.
Wanneer lees je verder?
•
•
•
•
•

Als je gelooft dat de complexe organisatie van transport kinderspel kan
worden door o.a. gebruik te maken van Machine learning en uitstekende UX
Als je gelooft dat je als ambitieuze startup het verschil kunt maken en jij hier
een rol wil spelen;
Als je minimaal 1 jaar ervaring hebt met het ontwikkelen van (web)applicaties
Als je meer kan dan een WordPress website bouwen
Als je een torenhoge ambitie hebt om jezelf door te blijven ontwikkelen

Wat doe je eigenlijk?
Als developer ontwikkel je nieuwe functionaliteit waar de verladers en
binnenvaartondernemers gelukkig van worden en wat de organisatie van transport
nog eenvoudiger maakt. Tevens ga je met ML (Machine Learning) aan de slag om
waarde uit onze data te halen te halen voor onze gebruikers.
UX heeft bij ons een super hoge prioriteit. Hoewel we geen design skils van je
vragen, gaat je ook een rol spelen in het (om) bouwen naar een progressive web
app om voorop te blijven lopen op het gebied van gebruikservaring.
Heb je zelf ideeën hoe je het platform veel slimmer en effectiever kan maken, dan
vinden we dat geweldig. We geven je dan ook graag de ruimte om aan eigen ideeën
te werken.

Kan dat concreter?
•
•

•
•
•
•
•

Ja, let op!
Je ontwikkelt door aan het huidige platform waar momenteel een grote refactoring slag loopt, waar alle business logica in de backend terecht komt en
via een API beschikbaar wordt.
Je ontwikkelt nieuwe gebruikersrollen in het platform om ook andere partijen
aan te sluiten in de sector
Slimme tools toevoegen waardoor we nog meer werk uit handen nemen van
onze gebruikers.
Het koppelen van externe diensten middels API connecties
Met Machine learning aan de slag om de waarde uit onze data te halen en
deze te presenteren aan onze gebruikers
Machine learning inzetten om die complexe organisatie echt kinderlijk
eenvoudig te maken

Kan dat technischer?
We begrijpen dat je als junior developer van de volgende termen misschien nog
nooit gehoord heb, als je het maar wil leren. Je schrijft nieuwe Laravel services in
PHP7. Je past je in EcmaScript6 geschreven VueJS component aan om hier gebruik
van te maken. Na het schrijven van Unit tests push je je code naar Git. De unit- en
selenium tests draaien in ons docker image op het CI platform en geven je groen
licht. Je aanpassingen worden vervolgens automatisch gedeployed op het
acceptatieplatform.

Wat vragen we van je?
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 1 jaar ervaring met PHP (OOP), MySQL en CSS, kennis van Javascript
is een pré
Je weet hoe je snel waarde kan creëren voor de klant maar ook hoe je
functionaliteit op een duurzame manier ontwikkelt voor de langere termijn
Je weet het veel beter dan wij en laat dat zien
Je werkt samen in een SCRUM team en neemt eigen verantwoordelijkheid om
er een succes van te maken
Je experimenteert graag om het beste eruit te halen
Je werkt in regio Rotterdam en (in overleg) enkele dagen in Leiden bij het
team wat tot nu toe aan het platform ontwikkeld heeft
Je bent leergierig en creatief, daarom bestaan er geen problemen maar
uitdagingen

Wat krijg je van ons?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geld, groei en plezier
Een vaste baan voor 4 of 5 dagen in de week op ons kantoor in Rotterdam en
de eerste periode (enkele dagen per week) in Leiden
De prachtige kans om enorme impact te maken op duizenden hardwerkende
binnenvaartondernemers en grote corporates
Uitdagend werk om helemaal in op te gaan, zodat je vergeet dat je aan het
werk bent.
Salaris wat je zelf mag bepalen, overtuig ons dat je het waard bent!
Ongekend goede werksfeer waar hard werken en plezier maken hand-inhand gaan.
25 vakantiedagen op fulltime basis
Constante groei en ontwikkelmogelijkheden om van jou een goeroe te maken
(senior backender, architect, ML goeroe, Growth hacker of UX topper)
Kortom, samen maken we deze baan tot jouw mooiste tijd in je carrière tot
nu toe

Ja ik word hier super blij van en wil die baan!
We nodigen je graag uit om te solliciteren, maar een sollicitatiebrief schrijven vinden
we niet meer van deze tijd. Stuur je motivatie in een paar zinnen naar
Jan@4shipping.com of app deze naar onderstaande nummer.
Als je meer wil weten over deze toffe uitdaging en wat je ontwikkel mogelijkheden
zijn binnen 4shipping? Bel dan gerust naar Jan Snoeij (tel. 06 13 77 90 80)

