
Word jij enthousiast van het bouwen van nieuwe functionaliteit, het optimaliseren 

van bestaande technische processen of van het uitdenken en opzetten van verbe-

teringen voor onze klanten? Bij Fenceweb zijn we op zoek naar gedreven Magento 

2 developers die iedere dag voor het beste resultaat willen gaan. We waarderen 

initiatief, nieuwsgierigheid en creatieve ideeën. We gaan iedere dag samen voor de 

beste oplossing, niet de snelste. We willen onze groei (ieder jaar 200%) vasthouden 

en hebben daar bevlogen collega’s voor nodig. We werken niet met vaste uren of 

bepaalde quota’s: we gaan er vanuit dat je, net als ons, kwaliteit nastreeft.

Vacature
Magento 2
Developer

Kom werken bij Fenceweb!

Je belangrijkste verantwoordelijkheden:

• Meedenken over technische ontwikkelingen;
- Bouwen en onderhouden van functionaliteiten;
• Bijdragen aan creatieve projecten;
• Collega’s helpen met (technische) issues;
• (Gedeeld) eigenaarschap over de stabiliteit van het platform.

Wie ben jij?
Gezien onze technische stack is kennis van Magento 2, de onderliggende 
software en gebruikte technieken vereist. Maar voor de rest vinden we het 
vooral belangrijk dat je vrolijk bent, je best doet en collegiaal bent.

Herken je jezelf in onderstaande, is dat een pré:
- Zelfstandig, maar wel een teamplayer;
- Analytisch en doortastend;
- Communicatief vaardig;
- Pro-actief en vol ambitie;
- Daadkrachtig en enthousiast.

Wie is Fenceweb?

Fenceweb is een jonge onderneming met meerdere webshops; 
www.hekwerkonline.nl (B2C Nederland), www.zaunonline.de (B2C Duitsland) 
en www.fenceweb.com (B2B meertalig). Wij zijn een atypische webshop: 
ontstaan vanuit een productiebedrijf, groot geworden in staalproducten als 
bewapeningsproducten en hekwerken. We zagen kansen voor online verkoop 
van hekwerken op de consumentenmarkt. Het begon als een reis met onbekende 
bestemming, maar het is nu serieuze business met jaarlijks 200% groei. 

Doordat de reis voor ons nog steeds een ontdekking is, zul je wel van avontuur 
moeten houden wanneer je bij ons wilt werken. Maar als je het avontuur aangaat, 
is het een fantastische reis! 

Enthousiast?

Lees je deze vacature en ben je nieuwsgierig geworden naar meer? 
Neem dan contact met ons op! Je kunt solliciteren via onderstaande buttons, 
maar we kunnen ook gewoon een keer een bakje koffie doen! 

Strootsweg 8

7547 RX Enschede

085 - 130 1947

hr@fenceweb.com

mailto:hr%40fenceweb.com?subject=
http://www.zaunonline.de
http://www.fenceweb.com
https://www.hekwerkonline.nl/contact/solliciteren
http://www.hekwerkonline.nl

	Knop 10: 
	Knop 11: 
	Knop 12: 
	Knop 13: 


