Magento Developer
De grootste handelaar in bouwmaterialen wereldwijd, Saint-Gobain Distribution Benelux, is voor
haar B2C tak op zoek naar een Magento developer voor 32 – 40 uur. Je wordt onderdeel van onze
B2C afdeling te Eindhoven en werkt nauw samen met onze e-commerce manager en online
marketeer. Deze tak binnen Saint-Gobain Distribution bestaat nu een half jaar en is enorm snel
groeiende. We hebben in korte tijd al mooie successen behaald (nominatie BeCommerce Awards),
maar zijn altijd op zoek naar meer. Je komt in een klein team terecht met een echte start-up
mentaliteit. Dynamisch, ondernemend en eigen initiatief zijn begrippen die deze mentaliteit perfect
onderschrijven.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, programmeren en testen van onze
Magento webshops. Je kunt functionaliteiten en modules toevoegen en integraties met
bedrijfsprocessen realiseren. Daarbij luisteren wij graag naar wat je te zeggen hebt. Met jouw
technische kennis help je ons om de webshops nog beter te maken.
Functie-eisen







PHP, MySQL, Javascript en gerelateerde frameworks hebben geen geheimen voor je!
Ruime ervaring met Magento (2+ jaar)
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
Kennis van HTML en CSS
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Kennis van Magento 2 is een pré

Wie ben jij?





Lef om initiatief te nemen
Een creatieve blik om software toe te passen die op commercieel gebied voor verbetering
zorgt
Je bent leergierig en je wilt jezelf ontwikkelen om ook daarmee het bedrijf te helpen groeien.
Je bent zorgvuldig, resultaatgericht en communicatief sterk

Wat bieden wij jou?









De stabiliteit van een wereldwijde multinational
37 vrije dagen (waarvan 12 ATV-dagen) op basis van een fulltime aanstelling
Mogelijkheid tot het volgen van cursussen
Smartphone en laptop van de zaak
Flexibele werktijden (40 uur per week)
Thuiswerk is mogelijk
Uitstekende arbeidsvoorwaarden
Goede pensioenregeling

Over Saint-Gobain
Saint-Gobain Distribution Benelux (SGD-BL) is onderdeel van de Franse multinational Saint-Gobain.
Met in totaal zo’n 1.300 werknemers, verdeeld over 7 business units zijn wij één van de belangrijkste
toeleveranciers van bouwmaterialen aan de bouwwereld in de Benelux. De zeven onafhankelijk
opererende business units zijn: Raab Karcher, De Jager Tolhoek, Van Keulen, Tegelgroep Nederland,
Galvano, SFIC en de nieuwe B2C tak. Saint-Gobain is daarnaast bekroond met de titel Top Employer
2018 in Nederland en België.
Interesse?
Denk je dat deze functie je op het lijf geschreven is, of heb je nog een vraag n.a.v. deze vacature?
Neem dan contact op met Chendon den Dekker (06 12 43 15 58) . Jouw motivatie en CV kunnen
verstuurd worden naar heidi.hoang@saint-gobain.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst.

