
FashCom zoekt een enthousiaste:  

MAGENTO DEVELOPER (32-40 uur p/w) M/V - NIJVERDAL 

FashCom is eigenaar van drie webshops: Boxers.nl, Sokken.nl en 

Zwembroeken.nl. Wekelijks ontvangen honderden mensen een paar 

modieuze boxershorts, warme sokken of een fel gekleurde zwembroek 

die ze via één van onze online shops hebben aangeschaft. 

 

Omdat we onze shops continue willen verbeteren en uitbreiden met mooie functionaliteiten, zijn we per direct 

op zoek naar een enthousiaste developer! 

De werkzaamheden: 

* Je bent (mede-)verantwoordelijk voor het bouwen & onderhouden van onze Magento webshops. Een aantal 

voorbeelden van werkzaamheden: het verbeteren van de interne zoekmachine, het aanmaken van product 

datafeeds voor onze partners, het maken van een verbeterde checkout-pagina en het bouwen van een hele 

nieuwe webshop. Alles in goed overleg en altijd met het doel om onze klanten nog beter van dienst te zijn. 

 

* Je werkt aan de hand van een duidelijke planning, die je samen met collega’s opstelt. Hierbij is het belangrijk 

dat je ook zelf prioriteiten kunt stellen en medeverantwoordelijk bent voor het halen van deadlines. 

 

* In deze baan werk je samen met één andere interne programmeur, externe programmeurs en natuurlijk 

collega’s van bijvoorbeeld marketing. 

Jouw profiel: 

* Je hebt een afgeronde MBO+ opleiding in de richting informatica. 

 

* Je hebt ervaring met PHP, CSS, Soap/XML en SQL. 

* Je hebt interesse in het Magento framework (al onze shops draaien op Magento).  

 

* Kwaliteit zit in je bloed. Wij willen de beste en leukste webshops van Nederland runnen, daar hoort ook de 

beste techniek bij. We doen geen concessies aan kwaliteit en verwachten hetzelfde van jou. Dat je zorgvuldig 

en nauwkeurig werkt spreekt voor zich. 

 

* Je kan zelfstandig werken maar ook in teamverband. 

 

* Relevante werkervaring, bij voorkeur met Magento, is een pre. 

Wij bieden: 

* Een baan voor 32-40 uur per week met veel verantwoordelijkheid, maar ook ruimte om dingen te 

leren. 

* Een leuke, afwisselende functie waarbij je deel uitmaakt van een snelgroeiend online bedrijf.  

* Een gezellige omgeving in een informeel bedrijf met leuke collega’s. 

* Hoogte van salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring 

* Tien paar nieuwe sokken, 4 nieuwe boxers en een zwembroek als je bij ons start. 

 

 



 

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 10 november 2013. Sollicitaties voorzien van motivatie en CV kun je 

sturen naar Jeroen Romate op e-mailadres jeroen@fashcom.nl; o.v.v. “Vacature Developer’. 

 

Schrijven kan ook: 

FashCom B.V. 

t.a.v. Jeroen Romate 

Louis Braillestraat 6-01 

7442 DG Nijverdal 

 

Vragen naar aanleiding van deze vacature?  

Bel 0548 612 357 en vraag naar Jeroen, of stuur hem een mailtje op jeroen@fashcom.nl 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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