Vacature

Medior/Senior Developer 40 uur

Waar kom je te werken?
WorldStream is een internet service provider (ISP) met meerdere datacenters in
Nederland en locaties in het buitenland. Met onze dienstverlening bedienen wij
inmiddels duizenden klanten over de gehele wereld.
WorldStream is een stabiel en snelgroeiend bedrijf. Een plek waar goede ideeën
worden gehoord en tot uitvoering worden gebracht zonder nodeloze
vergaderingen. We onderscheiden ons door goede support, netwerkkwaliteit en
anti-DDoS diensten. Daarnaast staan wij bekend om onze flexibiliteit en
creatieve oplossingen. Onze hoofdvestiging bevindt zich in Naaldwijk.
Wat vertel je tegen je vrienden?
Ik ben het “nerdy” brein van WorldStream en bedenk en maak oplossingen voor
klanten en collega’s, het liefst zodat het de volgende keer automatisch kan.
Wat ga je doen?
Binnen de afdeling Development (4 FTE) ben je verantwoordelijk voor het
(door)ontwikkelen van onze backend- en frontendsystemen. Je bent een
belangrijke spil in het automatiseren van processen en het bedenken en
ontwikkelen van nieuwe features voor onze klanten én medewerkers. Om je
nieuwe idee te ontwikkelen, spin je een container op om verschillende
frameworks te testen. Vervolgens schiet je een merge request in zodat collega’s
jouw code kunnen reviewen. Ook jij reviewt regelmatig code van collega’s.
Ondertussen controleert de buildserver jouw code quality, “better safe than
sorry”. Een uurtje later staat jouw aanpassing in productie.
Daarnaast participeer je binnen onze organisatie bij diverse projecten. Je kunt
hierbij denken aan de ontwikkeling van een schaalbaar anti-DDoS cluster, het
ontwikkelen van een monitoringsplatform en het bouwen van systemen. Ook
ondersteun je onze afdeling Support bij het analyseren en verhelpen van
incidenten en storingen.
Wat vragen wij? (De mate van expertise in onderstaande onderwerpen bepaalt
of je als medior of senior aan de slag gaat)
 HBO/WO werk- en denkniveau
 Je bent enthousiast over programmeren
o Daarnaast ben je analytisch, leergierig en accuraat
 Kennis van PHP is een pré, maar geen must
o Ervaring met Doctrine2
 Ervaring in het testen van code en het schrijven van unit tests
 Ervaring met API-design
o Kennis van Swagger en OpenAPI









Kennis van netwerken
o Je weet wat een vlan is
o Je kan een packet analyseren met Wireshark
o Je kent de verschillen tussen de layers van het OSI-model
Kennis van Linux en de CLI
o Je hebt kennis van tools zoals: Docker, Git en TCPdump
o Je bent bekend met het debuggen van performance issues
o Je kan een server inrichten (loadbalancer, firewall, services, access)
o Je kunt een checkscript/tool maken die een module van een
systeem monitort op juiste werking
Kennis van SQL
o Je koppelt met gemak meerdere tabellen aan elkaar, zodat de
output goed bruikbaar is voor onze geautomatiseerde controlerapportages
Je bent een actief volger van de open source developers community en je
hebt hierdoor bijvoorbeeld al een GitHub en Stackoverflow account

Wat bieden wij?
 Werken in een team met ervaren developers waarbinnen je jezelf verder
kunt ontplooien
 Een competitief salaris
 Auto van de zaak (bij vaste aanstelling)
 25 betaalde vakantiedagen (excl. feestdagen)
 Ruimte om jezelf te ontwikkelen door middel van cursussen en opleiding
 Gezellige en informele werksfeer (vrijdagmiddagborrels)
 Compleet uitgeruste keuken voorzien van ontbijt en lunch
 Fitnessruimte inclusief douches

Spreekt bovenstaande je aan? Stuur je CV incl. motivatie naar
jobs@worldstream.nl*

*Door het sturen van jouw CV en motivatie naar jobs@worldstream.nl ga je ermee akkoord dat wij
jouw gegevens voor een periode van maximaal 2 maanden mogen bewaren

