



Junior PHP Developer (Breda) 

Heb je een enorme zwak voor het op maat maken van (complexe) 
webapplicaties? Ben je op zoek naar uitdagende, leerzame maar vooral 
ook leuke projecten? Ben je daarnaast ook nog eens bekend met PHP? 
Dan is dit wellicht je nieuwe droombaan! 

Double Guns? 
Double Guns is een jonge en dynamische software-ontwikkelaar 
gevestigd in Breda. We zijn begonnen met een sterke focus op de 
mobiele markt (webapps) en websites, maar zijn de laatste jaren 
steeds drukker met de ontwikkeling van webbased (complexe) 
software toepassingen. Met name de webbased (custom) software 
toepassingen gaan als een speer en om die reden kunnen we wel wat 
extra ontwikkelhanden gebruiken! 

Onze klanten zijn zeer divers, van klein MKB tot aan internationale 
organisaties in binnen- en buitenland. 
We zijn jong en we zijn klein. Dit betekent een informele sfeer en 
geen bureaucratische onzin. We zijn to-the-point, creatief en 
innovatief. 

Wat wordt je rol? 
Je gaat samen met ons (maar wel met grote mate van zelfstandigheid) 
aan de slag met onze bestaande platformen en nieuwe projecten. 
Onze applicaties worden gebouwd op basis van PHP en MySQL. We 
proberen steeds de juiste technieken en oplossingen te vinden bij de 
diverse vraagstukken en geven je ook zeer zeker de ruimte om je 
hierin te ontwikkelen. Je krijgt een vrije rol, waarbij je zelf veel 
inspraak hebt in de projecten/opdrachten die je interesseren. Ook 
verwachten we van je dat je niet doelloos programmeert, maar je ook 
druk maakt over de kwaliteit, usability en functionaliteit van de te 
ontwikkelen oplossingen. Goede ideeën leg je zonder aarzeling ter 
discussie op tafel. Graag zelfs! 



Wie zoeken we? 
We zijn op zoek naar een kwaliteitsgerichte ontwikkelaar met (grote) 
kwaliteiten in PHP en (gedegen) kennis van MySql. Bij voorkeur ben je 
ook op de hoogte van HTML5, CSS3, Javascript en jQuery. Enige kennis 
van OpenCart, WordPress en basiskennis Photoshop is ook zeer handig. 
Je hebt bij voorkeur ook al gewerkt aan een aantal internetapplicaties 
of websites en bent bekend met crossbrowser compatibiliteit. Je bent 
uiteraard super gemotiveerd, je kunt goed communiceren en je bent 
zelfstandig. Ook ben je vanzelfsprekend geïnteresseerd in alles wat 
met internet en technologie te maken heeft. 
  
Functie eisen 
• HBO werk- en denkniveau met een opleiding op IT gebied 
• 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring 
• Goede kennis van en ervaring met PHP 
• Kennis van en ervaring met MySQL 
• Kennis van HTML5, CSS3, Javascript, jQuery 
• Op de hoogte van de laatste technieken 

Ons aanbod 
• Uitstekend salaris! Afhankelijk van kennis en ervaring 
• Uren per week zijn bespreekbaar (dus niet persé 40 uur p/w) 
• Een klein, informeel maar zeer ambitieus team 
• Grote diversiteit aan uitdagende projecten 
• Een vet kantoor in Breda! 

Interesse of vragen? 
Heb je vragen over deze vacature of ben je benieuwd naar ons bedrijf, 
neem dan contact met ons op via esme@doubleguns.nl of bel ons op 
085-4010960 

Sollicitatie? 
Als bovenstaande vacature je aanspreekt en je denkt; dat is echt iets 
voor mij! Dan komen wij graag met je in contact! Stuur je CV + 
motivatie/toelichting naar Esmé van Gorp (esme@doubleguns.nl). We 
nemen dan z.s.m. contact met je op. 
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