Gezocht: Junior PHP Developer
Utrecht, 32-38 uur per week (m/v), Nederlandse Volleybalbond
Dit is dé kans om jouw liefde voor sport te combineren met de ICT-skills die jij beheerst: werken als
Developer bij de Nederlandse Volleybalbond!

Waarom wij anders zijn
1. Duizelingwekkende aantallen
De Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) is de overkoepelende organisatie voor zaal-, beach- en
zitvolleybal. We hebben 987 aangesloten volleybalverenigingen en in totaal bedienen we 104.645
volleyballers die per jaar meer dan 125.000 wedstrijden spelen. Je hoeft geen wiskundige zijn om te
begrijpen dat het een enorme operatie is om dit allemaal vlekkeloos te laten verlopen.
2. In twee jaar tijd een verdrievoudiging van ons technische team
De afgelopen jaren hebben we steeds meer processen kunnen automatiseren, maar dit is vrijwel
geheel gedaan door één persoon. Vorig jaar is ervoor gekozen om een nieuwe fundering te leggen
voor de technische uitdagingen waar we voor staan. Kortom, met dit nieuwe team kun jij zorgen voor
de ultieme online-ervaring voor vele volleyballers.
3. Een kantoor dat overloopt van de sport
Samen met vier andere sportbonden (Watersport, Hockey, Golf & Wintersport) hebben we het
gaafste kantoor voor sportend Nederland ontwikkeld op een gemakkelijk bereikbare plek in Utrecht.
Dit splinternieuwe pand straalt in alles sport uit en biedt je de kans om samen te werken met
vakgenoten die met dezelfde uitdagingen bezig zijn. Het afgelopen jaar heeft ons echter ook geleerd
dat een deel van de tijd thuiswerken zeker tot de mogelijkheden behoort.

Wat wij jou kunnen bieden
•
•
•
•
•
•
•
•

Een invloedrijke rol in een nieuw team dat samen de koers voor de komende jaren gaat
bepalen.
Flexibiliteit. Wil je gedeeltelijk thuiswerken? Geen probleem.
Een passend salaris en een goede CAO (Sport) inclusief reiskostenregeling. OV wordt volledig
vergoed.
Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
Een inspirerende werkplek waar alles om sport draait en waar je samenwerkt met de beste
mensen uit de sportwereld.
Aandacht voor (persoonlijke) ontwikkeling. Je kunt bij ons trainingen volgen en samen met je
leidinggevende reflecteer je regelmatig op je eigen ontwikkelwensen.
Je kunt lekker bij ons sporten in de gym én we hebben een tafeltennistafel.
Regelmatig vinden er inspiratiedagen op kantoor plaats waarin je samen met collega’s
inspiratie op doet en altijd afsluit met een gezellige borrel.

Vacature Developer | juli 2021 | Nevobo

1

Jouw rol
We zoeken een PHP Developer die graag zijn kennis, ervaring en passie voor ICT inzet om de ultieme
online-ervaring voor de volleyballer te realiseren. Jij houdt van het vak. Je leest er graag over, zoekt
naar de nieuwste technologische ontwikkelingen en je deinst er niet voor terug om jouw nieuw
opgedane kennis in de praktijk toe te passen. We vinden het fantastisch als je een visie hebt en die
graag wilt delen.
Je gaat werken aan de ontwikkeling van nieuwe applicaties en de technische realisatie hiervan, maar
je houdt je ook bezig met het beheer en onderhoud van diverse applicaties die o.a. administratieve
processen ondersteunen. Het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) is hier een voorbeeld van. Ook ben
jij samen met je collega’s verantwoordelijk voor het oplossen van technische vragen en bugs, het
vertalen van processen naar webbased applicaties en ga je verder bouwen aan onder meer het
competitiepakket voor onze leden, het relatiebeheersysteem en de verschillende websites die wij in
ons beheer hebben.
De kleine lettertjes
• We werken veel met PHP (Symfony), MySQL, HTML5, JSON en XML.
• Voor het DWF maken we daarnaast gebruik van NestJS, VueJS en GraphQL.
• We doen veel implementaties van koppelingen met externe applicaties (REST / SOAP).
• Ervaring met optimalisatie van systemen en databases is een pré.
• Kennis en ervaring op het gebied van UX-design is een pré.

Enthousiast?
Mail dan je CV en motivatie naar hans.de.vos@nevobo.nl (manager Servicebureau) en
marit.schepers@nevobo.nl (HR manager). Stuur dit ook gerust in als je niet beschikt over alle
competenties of kwalificaties, want we leren het je graag!
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Thijs-jan
Veldhuizen (coördinator ICT) via 030-307 7726.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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