
Je helpt en denkt mee met het verder ontwikkelen van de software;
Je werkt mee aan nieuwe features binnen het systeem; 
Bug fixes in het systeem;
Voor ons is het belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen in het geen wat je graag
wilt leren hier wordt een passende opdracht voor gevonden 
Het happy maken van de FiveX gebruikers;

WAT GA JIJ DOEN?
Als Full Stack Developer ben jij een cruciale factor achter de software van
FiveX. Je helpt mee met het ontwikkelen van de software. Je werkt samen met
ons Customer Success Team om de software verder uit te bereiden en FiveX te
laten groeien. 

Je maakt onderdeel uit van een jong team wat betekent dat er voor jou mooie
groeimogelijkheden zijn binnen FiveX. Wil jij meegroeien in deze snel groeiende
onderneming, dan is nu het moment om je erbij aan te sluiten!

Concreet zou jouw takenpakket bestaan uit het;

JIJ HEBT/BENT..
.. HBO student in de richting ICT of software development , ;
.. zelfstandig, nieuwsgierig en kan je eigen verantwoordelijkheden dragen;
.. bekend met de talen HTML, CSS, PHP en Java script;
.. heb een oog voor software design;
.. een hands-on mentaliteit, initiatief nemend, can do mentaliteit 
.. vindt het belangrijk om een waardevolle bijdrage te leveren binnen een start-
up omgeving;

FULL TIME 
PHP - FULL STACK DEVELOPER 

DUTCH



Een gezellige en informele werkomgeving in het toffe Amsterdam
Een uitdagende functie bij een start-up waarin je veel kunt leren en
bijdragen aan FiveX
Optie op aandelen pakket
Mogelijkheid om remote te werken, uiteraard vinden we het wel zo
gezellig als je zo nu en dan langs komt op kantoor!
Flexibele werktijden
Een gaaf kantoor met sportfaciliteiten 
Een passend salaris op jouw werkervaring
Reiskostenvergoeding
Hele gezellige BBQ’s en borrels samen met je collega’s!

WAT BIEDEN WIJ?

OVER ONS..
Met FiveX bouwen wij aan een platform om online retailers alle inzichten van
de business te kunnen laten inzien. Met jarenlange ervaring is de visie
ontstaan om FiveX te lanceren en hierbij ondernemers te helpen met 5X
meer resultaat van hun business te behalen. Door middel van de juiste
methodes, systemen, mindset en expertise zullen onze klanten meer succes
behalen!

Wil jij ook onderdeel zijn van dit team? Solliciteer dan snel! Je kunt je
motivatie en je CV mailen naar info@fivex.nl. Mocht dit de match zijn
plannen we graag een (online) gesprek met je in. 



You help and think with the further development of the software;
You will collaborate on new features within the system; 
Bug fixes in the system;
For us it is important that you can develop yourself in the things you like to
learn. 
Making FiveX users happy;

WHAT ARE YOU GOING TO DO?
As a Full Stack Developer, you are a crucial factor behind FiveX's software. You
will help develop the software. You'll work with our Customer Success Team to
expand the software and grow FiveX. 

You'll be part of a young team which means there are great growth
opportunities for you within FiveX. Do you want to grow in this fast growing
company, then now is the time to join!

Specifically, your duties would consist of;

YOU HAVE/ARE.
.. HBO student in ICT or software development , ;
... independent, curious and can bear your own responsibilities;
.. Familiar with the languages HTML, CSS, PHP and Java script;
. have an eye for software design;
... a hands-on mentality, taking initiative, can do mentality 
.. find it important to make a valuable contribution within a start-up
environment;

FULL TIME 
PHP - FULL STACK DEVELOPER 

ENGLISH



A fun and informal work environment in cool Amsterdam
A challenging position at a start-up where you can learn a lot and
contribute to FiveX
Option on share package
Possibility to work remote, of course we like it when you drop by at the
office every now and then!
Flexible working hours
A cool office with sports facilities 
An appropriate salary on your work experience
Travel allowance
Very cozy BBQs and drinks with your colleagues!

WHAT DO WE OFFER?

ABOUT US...
With FiveX we are building a platform to allow online retailers to see all the
insights of the business. With years of experience the vision arose to launch
FiveX and help entrepreneurs get 5X more results from their business. By
using the right methods, systems, mindset and expertise our customers will
be more successful!

Do you want to be part of this team? Then apply quickly! You can email your
motivation and your CV to info@fivex.nl. If this is the match we would like to
schedule an (online) interview with you. 


