Zoek jij een baan met zingeving en jouw development skills inzetten voor een goed doel? In een open
cultuur waarin mensen worden gewaardeerd vanwege hun kennis en kunde? Solliciteer dan nu als Full
Stack PHP Developer!
Wij zijn WMDA, https://wmda.info/about-us/what-we-do/
een wereldwijd opererende non-profit organisatie, met het hoofdkantoor in Leiden. Wij faciliteren
artsen, zodat zij de meest geschikte match voor hun patiënten in onze database vinden. Wij streven er
naar dat iedere patiënt, wereldwijd, dezelfde kansen heeft om getransplanteerd te worden met
stamcellen van hoge kwaliteit. En daarnaast, staat WMDA bekend als de organisatie die staat voor de
rechten en veiligheid van stam cel donoren.
De Job – Full Stack PHP Developer
Ongeveer 2/3 van je tijd werk je full stack, op basis van SCRUM, aan onze applicaties die je vernieuwt,
uitbreidt en onderhoudt. WMDA-IT is in transitie naar een cloudnative omgeving
(Bus)DevOps, gebruik makend van moderne technologieën (PWA, serverless computing, no/low code
solutions, CI/CD, Kubernetes). De overige tijd richt je je op innovatie, professionalisatie, support en
maintenance (in verschillende programmeer talen). Je bent teamlid van een aantal internationale
projecten, van scoping, behoefte analyse, implementatie tot standaardisatie. Ongeveer 2-4 keer per
jaar ga je daarvoor op reis. We verwachten dat je initiatieven neemt die onze groeiende organisatie
verder helpen, problemen oplost, pro-actief uitdagingen oppakt en geven je het vertrouwen en de
verantwoordelijkheid om dit goed te doen.
Werken in ons team
Wij stimuleren wereldwijde samenwerking en het delen van best practices onder onze leden (o.a.
artsen, onderzoekers, donor recruiters) en stimuleren dus ook onszelf, en jou, om hetzelfde te doen.
Je zult worden uitgedaagd, vertrouwd, verantwoordelijk gehouden en gewaardeerd in onze informele
organisatie. Wij willen graag van jou leren, en nodigen je uit om te leren van ons.
Ben jij ons nieuwe teamlid? Solliciteer als je:
• 4+ jaar ervaring hebt met het ontwerpen, ontwikkelen en managen van meerdere complexe
applicaties, API’s of microservices, bij voorkeur met PostgreSQL en Full Stack PHP/Laravel
development
• Graag proactief support issues en uitdagingen naar je toe trekt en verantwoordelijkheid
neemt
• Enige ervaring hebt met JavaScript frameworks (Vue.js, Angular.js, Node.js), Web
development en bekend bent met with Azure of AWS
• SOLID kunt dromen, houdt van architecturale vraagstukken en werkt op basis van SCRUM
• Engels spreekt alsof het je moedertaal is
• Een Europese werkvergunning hebt en binnen een straal van 70 kilometer van Leiden woont
• Open staat voor andere culturen.
En wat hebben we je verder te bieden?
Jouw kans om, in projectverband, wereldwijd samen te werken met leden van onze organisatie en
deel uit te maken van het complete ontwikkel proces van software oplossingen.
Een kantoor op 5 minuten afstand van Leiden Centraal. Vele doorgroei mogelijkheden, master of your
own career. Veel ruimte voor eigen initiatief, groei en fun in onze groeiende organisatie. Onderdeel
worden van ons Nederlandse Core team (11 FTE) en samen werken aan vele uitdagingen.

Interesse? Wat leuk! Stuur je CV en motivatie naar HR@WMDA.info en we nemen contact met je op.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. This vacancy is open to people with an EU-work permit only.

