
 

FinData zoekt een Senior PHP Developer! 

 

FinData is een voorloper in de markt voor financiële dienstverleners. Wij digitaliseren de tarieven, 
productinformatie en het acceptatiebeleid van aanbieders van financiële producten en ontsluiten 
deze voor de hele markt. Daardoor kunnen partijen de ideale match maken tussen klantwensen en 
productmogelijkheden. FinData is een transparante, innovatieve organisatie die gericht is op 
samenwerken om de branche vooruit te helpen en zelf een centrale positie op het gebied van 
validatie in te nemen. Ter uitbreiding van ons team, deels in Nederland en deels in Brazilië, zoeken 
we een PHP Developer met ervaring.  

 

De functie 

Als Senior PHP Developer ga je meebouwen aan het FinData platform vanuit ons kantoor in Bergen 
op Zoom. Dit doe je onder andere met PHP 7, Symfony, MySQL, composer, Docker, Git en AWS. Je 
bent proactief en maakt graag deel uit van het ontwikkelteam dat momenteel uit vijf personen 
bestaat. Drie hiervan zijn gevestigd in Brazilië. In sprints ontwikkelen we nieuwe features of 
verbeteren we bestaande functies. In verband met het tijdsverschil doen we de daily stand-up na de 
lunch, zodat we iedere dag contact hebben met elkaar. Omdat het team niet groot is en niet groter 
zal worden, is jouw bijdrage echt van belang en ben je een belangrijke sparringpartner. De werksfeer 
is informeel en gezellig en dat houden we graag zo. 

 

Wij vragen 

- Je kunt goed zelfstandig werken 
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
- Je hebt meer dan vier jaar recente ervaring met PHP 
- Je hebt ervaring met Symfony (3/4), MySQL/MariaDB en Git 
- Pré: Scrum, Docker, AWS, Atlassian, GitLab, Frontend 

 

Ons aanbod 

- Een goed salaris met pensioenregeling 
- Fulltime dienstverband (ook 32 uur is mogelijk0 
- Een dag thuiswerken behoort tot de mogelijkheden 
- Een werkplek in Bergen op Zoom tegenover het station 
- 24 vakantiedagen 
- Een laptop naar keuze 
- Een uitdagende functie in een jong en ambitieus bedrijf 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacco van Hooren (j.vanhooren@findata.nl of 
085-4878100). Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


