
Vacature:	  Magento	  Developer	  M/V	  (Nijverdal	  of	  Amsterdam)	  
 
FashCom	  is	  eigenaar	  van	  een	  aantal	  mooie	  fashion	  webshops	  en	  portals.	  Onze	  focus	  op	  
service,	  kwaliteit	  en	  lol	  heeft	  ervoor	  gezorgd	  dat	  we	  de	  afgelopen	  jaren	  hard	  gegroeid	  zijn.	  Zo	  
horen	  onze	  shops	  Boxers.nl	  en	  Sokken.nl	  inmiddels	  tot	  de	  marktleiders	  in	  hun	  segment.	  
	  
Nu	  is	  het	  tijd	  om	  onze	  ambities,	  ook	  op	  technisch	  vlak,	  verder	  uit	  te	  werken.	  Daarom	  zijn	  we	  
per	  direct	  op	  zoek	  naar	  een	  steengoede,	  enthousiaste	  en	  fulltime	  (36-‐40u	  p/w)	  beschikbare:	  
	  
Magento	  Developer	  (M/V)	  
op	  medior/senior	  niveau	  
	  
Jij	  wordt	  medeverantwoordelijk	  voor	  het	  technisch	  onderhouden	  en	  uitbouwen	  van	  onze	  
(Magento)	  webshops.	  Je	  werkt	  samen	  met	  onze	  ervaren	  senior	  developer	  aan	  de	  webshops	  en	  
wordt	  daarin	  actief	  ondersteund	  door	  het	  management.	  Voor	  de	  meeste	  front-‐end	  zaken	  
werken	  we	  met	  een	  vaste	  freelancer,	  die	  een	  kei	  is	  in	  jQuery,	  CSS	  en	  HTML5.	  Van	  jou	  vragen	  
we	  dus	  vooral	  back-‐end	  skills.	  	  
	  
Wat	  staat	  er	  voor	  2016	  op	  ons	  programma?	  
-‐	  Lancering	  van	  aparte	  .be	  webshops	  en	  verdere	  stappen	  internationalisatie.	  
-‐	  Automatiseren	  van	  ons	  eigen	  magazijn.	  
-‐	  Optimaliseren	  van	  inkoopprocessen,	  o.a.	  met	  EDI.	  
-‐	  Zorgen	  voor	  een	  optimale	  samenwerking	  tussen	  verschillende	  Magento	  shops.	  
-‐	  Lancering	  van	  Shirts.nl.	  
	  
Jouw	  profiel:	  
	  
+	  Je	  bent	  een	  PHP	  en	  MySQL	  specialist.	  
	  
+	  Aantoonbare	  ervaring	  met	  Magento	  development.	  
	  
+	  Je	  kan	  goed	  zelfstandig	  werken,	  maar	  haalt	  ook	  plezier	  uit	  het	  beter	  maken	  van	  anderen	  en	  
het	  gezamenlijk	  oplossen	  van	  knelpunten.	  
	  
+	  Niet	  alleen	  de	  voorkant,	  maar	  ook	  de	  achterkant	  moet	  er	  voor	  jou	  netjes	  uitzien.	  Je	  houdt	  
van	  schone	  code	  en	  hebt	  schaalbaarheid	  altijd	  in	  je	  achterhoofd.	  
	  
+	  Jij	  weet	  overzicht	  te	  houden,	  ook	  als	  er	  verschillende	  projecten	  door	  elkaar	  heenlopen.	  
	  
+	  Je	  bent	  een	  prettige	  collega	  die	  ook	  veel	  belang	  hecht	  aan	  een	  gezellige	  werksfeer.	  
	  
Wat	  bieden	  wij	  jou?	  
	  
+	  Een	  uitdagende,	  afwisselende	  functie	  in	  een	  snelgroeiend	  bedrijf	  met	  een	  duidelijke	  focus.	  
Wij	  willen	  het	  leukste	  e-‐commercebedrijf	  van	  Nederland	  worden	  met	  de	  beste	  webshops	  en	  
portals	  en	  jij	  speelt	  een	  sleutelrol	  als	  het	  gaat	  om	  development.	  	  
+	  Groeien	  wij,	  dan	  groei	  jij.	  Als	  FashCom	  zo	  doorgroeit,	  groeien	  ook	  jouw	  
verantwoordelijkheden	  en	  mogelijkheden.	  Wij	  bieden	  je	  daarnaast,	  bijvoorbeeld	  door	  middel	  
van	  cursussen,	  ook	  de	  tools	  om	  zelf	  te	  groeien.	  
	  
+	  Een	  gezellig	  kantoor	  in	  Nijverdal	  binnen	  een	  informeel	  bedrijf	  met	  leuke	  collega’s.	  



(Onze	  voorkeur	  heeft	  om	  deze	  vacature	  in	  Nijverdal	  in	  te	  vullen,	  maar	  werken	  vanuit	  onze	  
locatie	  in	  Amsterdam	  ook	  bespreekbaar).	  
	  
+	  Een	  aantrekkelijk	  salaris,	  afhankelijk	  van	  ervaring	  en	  kwaliteiten.	  
	  
+	  Startdatum:	  in	  overleg	  (liefst	  z.s.m.).	  
	  
Meer	  weten?	  	  
	  
Lees	  meer	  over	  ons	  bedrijf,	  onze	  websites	  en	  je	  toekomstige	  collega’s.	  Heb	  je	  vragen?	  Bel	  even	  
naar	  0548	  612	  357	  en	  vraag	  naar	  Jeroen	  of	  mail	  hem	  op	  jeroen@fashcom.nl.	  	  
	  
Interesse?	  
	  
Leuk!	  Stuur	  onderstaande	  dingen	  per	  e-‐mail	  naar	  jeroen@fashcom.nl.	  
	  
-‐	  Motivatiebrief:	  Laat	  ons	  daarin	  in	  elk	  geval	  weten	  waarom	  developer	  worden	  bij	  FashCom	  je	  
een	  mooie	  stap	  lijkt	  en	  vermeld	  minimaal	  één	  project	  waar	  je	  aan	  gewerkt	  hebt	  en	  waarom	  
juist	  dat	  zo’n	  mooi	  project	  (of	  website	  of	  functionaliteit)	  voor	  je	  was.	  
	  
-‐	  Je	  CV.	  Eerlijk	  is	  eerlijk:	  uit	  je	  CV	  gaan	  we	  jouw	  development	  skills	  niet	  aflezen,	  maar	  zo	  
hebben	  we	  in	  elk	  geval	  al	  je	  gegevens	  op	  een	  rijtje.	  	  


