
Ter versterking van het Digital Excellence Center 
te Eindhoven is Saint-Gobain Distribution Benelux op zoek naar een ervaren, gepassioneerde en gedreven 

                       PHP FRONTEND DEVELOPER 

Over de functie:  

Het Digital Excellence Center van Saint-Gobain bestaat uit een gepassioneerd development en marketing team 
die samen de afdeling E-Business vormen. Gezamenlijk werken zij aan het ontwerpen, ontwikkelen en 
onderhouden van state-of-the-art digitale oplossingen zodat onze klanten eenvoudiger zaken met ons kunnen 
doen. Als PHP frontend developer ben je onderdeel van het development team en breng je efficiëntie en 
innovatie binnen onze IT afdeling naar the next level! 

De ideale kandidaat is een echte teamplayer en kan aan de slag binnen een professioneel Scrum team. Je bent 
een gedreven ontwikkelaar die bezig is met de code die moet voldoen aan hoge standaarden (incl. code 
coverage en documentatie). Kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel en je ziet het als een uitdaging om mee 
te helpen aan een stabiele digitale omgeving voor alle business units van Saint-Gobain. Daarnaast ben je trots 
als je ziet hoe jouw software wordt gebruikt door collega’s en klanten en heb je de ambitie om de allerbeste te 
worden in je vak. De uitdaging wordt versterkt door het internationale karakter van het werken bij Saint-
Gobain, waarbij de constante aandacht voor IT veel perspectief biedt. 

Jouw kerntaken: 

 Het ontwikkelen en implementeren van processen omtrent de technische werkzaamheden. Denk 
hierbij aan OTAP en Continuous Integration; 

 Het ontwikkelen van een solide platform gebaseerd op PHP; 

 Het door ontwikkelen van bestaande oplossingen; 

 Het opstellen van technische requirements a.d.h.v. de functionele eisen; 

 Het proactief bewaken van de eigen planning; 

 Kennis delen met de medior en junior programmeurs; 

 Het documenteren van keuzes en werkzaamheden i.v.m. de kwaliteit; 

 Op de hoogte blijven van de nieuwste technieken en trends en deze vertalen naar de business; 

 Sparringpartner wanneer het gaat om het borgen van de kwaliteit van de techniek op gebied van 
efficiency en performance bij de platformen en oplossingen. 

Functie-eisen: 

 Afgeronde HBO of WO opleiding, richting techniek, bij voorkeur informatica; 

 Minimaal 3 jaar PHP ontwikkelervaring, frameworks zoals Zend of Symfony; 

 Ervaring met het implementeren van RESTful API’s; 

 Kennis van Object Oriented Programmering, Dependency injection en Design Patterns; 

 Unit testing with PHPunit, Test-Driven Development (TDD); 

 Ervaring met javascript, frameworks zoals Backbone.js of AngularJS; 

 Ervaring met versiebeheer, bij voorkeur GIT; 

 Ervaring met OTAP omgevingen en Continuous Delivery (CD); 

 Het uitschrijven van technische specificaties op basis van functionele ontwerpen; 

http://digital.werkenbijsaintgobaindistribution.nl/werkgevers/digital-excellence-center/


 Je bent zorgvuldig, resultaatgericht en communicatief sterk; 

 Ervaring met Agile werken (Scrum); 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

Aanvullende wensen: 

 Bekend met de PHP Standard Recommendations richtlijnen; 

 Ervaring met frontend technieken zoals HTML, SASS/CSS is een pre; 

 Ervaring met Docker is een pre; 

 Je vindt werken met nieuwe technieken belangrijk en bent steeds op zoek naar optimalisatie van 
programma’s en systemen. 

Ons aanbod: 

Je komt te werken in een hecht en professioneel Scrum team, bestaande uit 5-7 personen met verschillende 
specialisaties. Dit team zet zich dagelijks in om de mooiste E-Business oplossingen te maken waar onze klanten 
blij van worden. 

De IT-afdeling kenmerkt zich door hooggekwalificeerde professionals en is sterk gericht op innovatie en 
stabiliteit. De standaard is hoog; wij verwachten wat van jou, maar je mag ook zeker wat van ons terug 
verwachten! Daarom krijg je volop mogelijkheden om je zelf verder te ontplooien. Zo krijg je een Pluralsight 
licentie én een persoonlijk opleidingsbudget waarin je zelf je ontwikkeling kunt sturen. 

Wat hebben we je te bieden? 

 De stabiliteit van een wereldwijde multinational 

 37 vrije dagen (waarvan 12 ATV-dagen) op basis van een fulltime aanstelling 

 9 extra studiedagen om jezelf verder te ontwikkelen 

 Een persoonlijk opleidingsbudget tot wel €1.500,- per jaar 

 Smartphone en laptop van de zaak 

 Flexibele werktijden (40 uur per week) 

 Thuiswerk is mogelijk 

 Uitstekende arbeidsvoorwaarden 

 Goede pensioenregeling 

Over Saint-Gobain Distribution Benelux: 

Saint-Gobain Distribution Benelux (SGD-BL) is onderdeel van de Franse multinational Saint-Gobain. Met in 
totaal zo’n 1.300 werknemers, verdeeld over 6 business units zijn wij één van de belangrijkste toeleveranciers 
van bouwmaterialen aan de professionele bouwwereld in de Benelux. De zeven onafhankelijk opererende 
business units zijn: Raab Karcher, De Jager Tolhoek, Van Keulen, Tegelgroep Nederland, Galvano en SFIC 
(waaronder Afwerkingshop) Saint-Gobain is bekroond met de titel Top Employer 2018 in Nederland en België.  

  

 



Het Digital Excellence Center ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt E-Business oplossingen voor de 
verschillende business units van SGD-BL, zoals E-Commerce websites, Web Portals, Mobile Apps, websites voor 
klanten, configuratie- en calculatie tools en vergaande vormen van systeemintegratie met backoffice systemen 
van onze klanten en leveranciers. Daarnaast worden er binnen ons team ook regelmatig ludieke evenementen 
georganiseerd, waarbij gezelligheid en teambuilding centraal staan. Bekijk hier de aftermovie van onze laatste 
Hackaton! 

Reageren: 

Ben jij de gedreven kracht die we zoeken en zie jij de uitdaging die een wereldwijde multinational te bieden 
heeft? Solliciteer dan direct online via de onderstaande button en richt je motivatiebrief aan Freek van Mensel 
(Manager IT Development), voorzien van je curriculum vitae. 

Je kunt bij hem ook terecht voor meer informatie over de vacature via tel. +31 6 51 66 75 48. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOqpHwF4c08&feature=youtu.be

