TRAVEL IN STYLE

Silverjet Vakanties B.V.
Silverjet Vakanties met ca. 30 medewerkers, is een reisorganisatie voor luxe vakanties, welke gevestigd is in Apeldoorn.
Wij richten ons uitsluitend op de reiziger die kiest voor een hoge mate van luxe, comfort en kwaliteit. Als zelfstandige
reisorganisator met meer dan 15 jaar ervaring en expertise garanderen wij onze cliënten naast een vergaande service
door ons betrokken team, een onderscheidend aanbod in de allerbeste kwaliteit reisconcepten en 100% objectieve
informatie. Werken bij Silverjet Vakanties betekent werken in een dynamische omgeving met een ambitieus team. Wij
zijn op zoek naar collega’s die met ons op professionele wijze willen werken wij aan een optimalisering van onze
dienstverlening.
Onze websites nemen een steeds prominentere rol in onze organisaties in. In de behoefte deze verder te ontwikkelen en
daarnaast nieuwe concepten op de markt te brengen zijn we op korte termijn op zoek naar uitbreiding van ons team.
Momenteel hebben wij vacatures voor een:

Web Developer : Front End + PHP/Symfony (fulltime)
Wij vragen een collega met kennis en enkele jaren ervaring in:






HTML(5), CSS(3)
Javascript (JQuery is vereist; ExtJS is een pre);
UX Design en usability
Goed onderweg met PHP (zowel object/MVC als procedure oriented);
Degelijke kennis van Symfony framework

Diploma- en overige eisen:
 Een HBO werk- en denkniveau;
 Communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift;
 Een collegiale en positieve instelling.

Wij bieden:
• Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid, ruimte voor initiatief en ontplooiing en het uitbreiden van
uw vakkennis;
• Een gunstige vergoeding ruim boven de toeristische CAO;
• Vakantiefaciliteiten;
• Tegemoetkoming in reiskosten woon-/werkverkeer;
• Een prettige en collegiale werksfeer;
• 39-urige werkweek.
Wanneer uw interesse door één van bovenstaande functies gewekt is en u bent geïnteresseerd om ons team te komen
versterken, dan nodigen wij u van harte uit om uw motivatie en CV te sturen naar Silverjet Vakanties (o.v.v. de functie),
ter attentie van mevrouw J.D.M. Kraayenhof, Vlijtseweg 230, 7317 AN te Apeldoorn. Of nog beter per mail op
j.kraayenhof@silverjet.nl.

Acquisitie naar aanleiding van bovenstaande vacatures wordt niet op prijs gesteld.
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