Vacature (32 – 40 uur)

Back-end developer - CTO bij BeCurious in Amsterdam
Als Nederlands marktleider op het gebied van website-ontwikkeling voor hotels biedt BeCurious B.V. een
breed scala aan oplossingen waar hotels en hotelgroepen een strategisch voordeel mee kunnen behalen. Wij
ontwikkelen zowel maatwerk websites en reserveringssystemen als hotelsites aan de hand van onze
geavanceerde templates. Websites worden altijd uitgerust met het BeCurious Hotel CMS, een
gebruiksvriendelijk CMS, door ons ontwikkeld voor de hotelindustrie.

Momenteel zijn wij op zoek naar een hands-on back-end (PHP) developer met de potentie en ambitie om op
korte termijn door te groeien naar de functie van Chief Technology Officer (CTO).

Jouw taken
•

Configuratie van (maatwerk) websites binnen het BeCurious Hotel CMS.

•

Verder ontwikkelen en verbeteren van het Hotel CMS.

•

Beheer en ontwikkeling van maatwerk reserveringssystemen gebaseerd op API’s.

•

Optimaliseren en verbeteren van website- en hostingtechniek.

•

Formuleren en begeleiden van (technische) innovaties binnen onze organisatie/branche.

Jouw profiel
•

Je beschikt minimaal over hbo werk- en denkniveau.

•

Kennis van PHP / MySQL / API connectivity / HTML / CSS / JavaScript.

•

Ervaring met git of vergelijkbaar versie beheer systeem.

•

Je hebt 3 tot 5 jaar relevante werkervaring.

•

Je schrijft en spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

•

Je bent nieuwsgierig en leergierig wat betreft nieuwe ontwikkelingen op jouw vakgebied.

Wij bieden
•

Een inspirerende en rustige werkomgeving waarbij er met een klein team gewerkt wordt aan
kwalitatief hoogwaardige oplossingen en dienstverlening voor aansprekende opdrachtgevers.

•

Een platte organisatie waar hiërarchie je niet beperkt.

•

Een salaris dat kan oplopen tot € 5.000 per maand, reiskostenvergoeding en een bonusregeling
afhankelijk van prestaties.

•

Thuiswerken is bespreekbaar.
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Werkomgeving
BeCurious geeft je de vrijheid en het vertrouwen om goede dingen te doen voor de opdrachtgever, ons bureau
en voor jezelf. Wij geloven dat wanneer je niet vast zit aan hiërarchie, je met veel meer plezier naar je werk
komt.
De functie dient op basis van een werkweek van 32 tot 40 uur uitgevoerd te worden.
Reacties per e-mail naar Thomas Dieben: thomas@becurious.com.

Acquisitie aan de hand van deze vacature wordt expliciet niet op prijs gesteld.
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