
WE ARE LOOKING 

FOR YOU!

Bisshops is een jong en relatief klein e-commerce bedrijf aan de Herengracht in het hartje 
van Amsterdam. Via een Magento 2 multistore installatie verkopen wij uiteenlopende online 

producten zoals babybandjes, horloges, helmen, sloten en fietsen (zie bijvoorbeeld 
www.helmonline.nl). Ook zijn er koppelingen met externe verkoopkanalen. 

Wij zijn een snelgroeiend e-commerce bedrijf in zowel binnen- als buitenland, en zijn 
daarom hard op zoek naar versterking binnen ons ambitieuze bedrijf. Wij zorgen niet 

alleen graag voor onze klanten, maar ook voor onszelf. Naast keihard werken is 
er dan ook genoeg tijd voor gezelligheid. We lunchen elke dag samen en organiseren 

regelmatig gezellige borrels.

Senior/Medior Full-Stack Magento 2 / PHP Developer (40 uur)

Ben jij een expert op het gebied van Magento 2 en gaat jouw hart sneller kloppen van ontwikkelen en 
implementeren? Denk jij niet in problemen, maar in oplossingen? Stop dan met zoeken, want wij zijn 

op zoek naar een nieuwe collega! 

Functieomschrijving
Wat ga je bij ons doen? Als Full-Stack Magento 2 / PHP Developer ben jij verantwoordelijk voor 

alle development. Jij zal het aanspreekpunt zijn voor de development binnen het bedrijf, waardoor 
jij onze expert bent op dit gebied. Dit heeft als voordeel dat je veel vrijheid en flexibiliteit hebt!
 Daarnaast heb jij ook de kans om door te groeien en een eigen team samen te stellen. Binnen 

dit zelf samengestelde team ben jij volledig de baas. Het is daarom belangrijk dat jij veel ervaring hebt 
in Magento 2. Ook dien je kennis te hebben voor zowel back-end als front-end. 

Jij bent onze rots in de branding als het gaat om ontwikkelen en onderhouden van onze websites. 
Tot slot bieden wij ook graag de mogelijkheid om cursussen of trainingen te volgen. 

De lijntjes binnen ons bedrijf zijn erg kort, waardoor besprekingen direct met de eigenaar zijn. 
Een leuke bijkomstigheid is dat je zelf een computer mag uitkiezen waar jij op zal gaan werken! 

Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunnen wij hier ook zeker even naar kijken.

Wat vragen wij: Wat krijg je er voor terug:

- Je werkt en denkt minimaal op hbo-niveau
- Je hebt veel ervaring met Magento 2
- Je bent goed in zowel back-end als in front-end
- Je werkt secuur
- Je kan goed zelfstandig werken
- Je bent flexibel en stressbestendig
- Je bent woonachtig in de buurt van Amsterdam
- Je bent op korte termijn fulltime beschikbaar

- 3500 - 3800 euro bruto per maand
- 8% vakantietoeslag
- 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband
- Mogelijkheid om cursussen en trainingen te volgen
- Kans om door te groeien en eigen team samen te stellen
- Werken bij een gezellig en jong team in hartje Amsterdam
- Eigen computer naar keuze
- (Indien nodig) reiskostenvergoeding
- Veel vrijheid en flexibiliteit
- Veel teamactiviteiten en borrels
- Je kan je creativiteit kwijt in de website
- Gezelligheid! We maken van elke dag een feestje, lunchen
 samen en organiseren regelmatig leuke borrels.

Interesse? Mail naar:

joost@bisshops.com


