
WANTED: 

Medior PHP Developer 

Als PHP developer bij Alphacomm werk je mee aan onze missie om complexe betaal 

oplossingen makkelijk te maken. Althans makkelijk voor onze klanten, Bij Alphacomm gaan 

we de uitdaging aan om de moeilijke oplossing schaalbaar, stabiel en secure te maken.   

Klant zijn voor Alphacomm is niet voor iedereen een optie. Tot onze klanten behoren 

banken, verzekeraars en de grote bekende telecom aanbieders in Europa. 

Wat je in de kroeg vertelt dat je doet 

Wij worden nummer 1  van de wereld in betaaloplossingen die niemand anders aandurft.    

Wat je echt doet 

- Samenwerken om voor elke klant een goede aansluiting en oplossing te vinden op 

een van onze platforms.  

- Meedenken over hoe deze platforms beter en uitgebreid kunnen worden. 

- Multidisciplinair werken, we werken niet in hokjes.  

- Automatiseren, het liefst alles want we houden niet van “handmatig” 

Onze manier van werken 

In een team van professionals waarin iedereen zijn eigen specialismes heeft pakken we projecten als 

een multidisciplinair team op en proberen we elkaar steeds te versterken. We werken volgens een 

Kanban methodiek. Zo hebben we een dagelijkse stand-up, doen we aan pair programmeren, hebben 

een retrospect en bij oplevering vieren een feestje. Om je een idee te geven waar we mee werken 

hier een lijstje: Symfony, Silex, Doctrine, Composer, Bitbucket, Docker, AWS, Asterisken Zend-

Framework. 

 

Waar? 

We zitten in het centrum van 

Rotterdam, op loopafstand van metro 

en treinstation “Blaak” en dus ook de 

markthal. In een open en prettige werk 

ruimte met altijd een eigen werkplek. 

 

Wie? 

Nieuwsgierig wie we zijn? Kijk op: 

http://www.alphacommsolutions.com/ 

team/  

 



Hoe ziet een Alphacomm werkdag er uit? 

Je begint op een tijdstip wat voor jou en je collega’s goed uitkomt. Je bent verantwoordelijk 

genoeg om je eigen uren in te vullen, maar afspraak is natuurlijk wel afspraak. Als je op 

kantoor binnen stapt maak je een heerlijke koffie als een echte barista. Je collega’s 

waaronder ook de niet koffie drinkers staan aan de bar en je klets nog even bij over: 

 

a) De game van gisteravond 

b) Nieuwe ontwikkelingen over het hobby iot button project 

c) De Meet-Up van gisteren waarbij echt goede nieuwe ideeën ontstonden.  

Op je eigen vaste werkplek zie je op HipChat dat een collega vraagt of je zijn code wilt 

reviewen. Ook komt de vraag van  een collega om een Jira ticket te kijken omdat jij 

waarschijnlijk in één keer het antwoord weet. Je refactored daarna nog een stuk code zodat 

je zelf een pull request kan aanmaken. Tijd genoeg om nog voor de lunch even wat 

documentatie en project plannen door te lezen want na de lunch starten het hele team met 

een event sourcing sessie als kick off voor een nieuw project.  

Wat vragen we?  

Je hebt HBO werk- en denkniveau of een relevant HBO diploma op zak. 

Je bent toe aan wat anders dan standaard webapplicaties 

Je hebt eigen initiatief om verbeteringen te durven aandragen. 

Je hebt ervaring met versie beheer en houdt van gestructureerd werken. 

Minimaal 2 jaar ervaring  in een vergelijkbare functie  

Je bent echt een gedreven PHP programmeur en wilt graag meer leren. 

Kan niet bestaat niet, je houd van een uitdaging in je werk.  

 

Wat bieden we? 

Een baan bij een groeiend IT bedrijf met een goede naam binnen de branche. 

Een goed salaris (afhankelijk van ervaring 2800-3200) 

Alle tools die je nodig hebt voor het uitvoeren van je werk.  

Een zéér open organisatie waar altijd ruimte is voor een goed of leuk idee. 

23 vakantiedagen. 

Reiskostenvergoeding. 

Goede pensioenopbouw. 

Een echt toffe werkplek waar veel leermogelijkheden zijn. 
 


