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Lead developer - PHP | Full Stack – Rotterdam 

Heb jij een aantal jaar ervaring als PHP developer en behoor je inhoudelijk tot de top van jouw 
vakgebied? Dan is de kans groot dat wij op zoek zijn naar jou!  

Onze snelle groei en ambitieuze doelen vragen om een energieke, gedreven en ervaren PHP developer  
die zijn ervaring wil inzetten om echt impact te maken bij een innovatieve start-up in de ondewijssector. 

Over BAES Education 

BAES Education is een start-up met een uniek en bewezen blended learning lesconcept dat wordt 
gebruikt door meer dan 10.000 studenten op het merendeel van de hogescholen in Nederland. Na de 
oprichting in 2017 is BAES Education ieder jaar met meer dan 100% gegroeid. Daar zijn we trots op.  

Het is onze missie om leren begrijpelijk en haalbaar te maken voor iedereen. Bij deze missie hoort een 
ambitieus lange termijn doel: 

“In 2035 zijn we een dé go-to solution voor studenten en docenten met mondiale footprint en meer 
dan 5 miljoen gebruikers binnen het tertiair onderwijs, home schooling en de zakelijke markt met als 

doel het gat te verkleinen tussen theorie en praktijk.’ 

Wie zoeken wij? 

Naast het feit dat je jezelf hebt bewezen als developer heb je laten zien dat je in staat bent om als 
teamlead ontwikkelaars aan te sturen. Op basis van door jou uitgevoerde projecten kun je laten zien dat 
je beschikt over de ervaring om eindverantwoordelijk te zijn voor de doorontwikkeling van ons platform. 

De snelheid van de ontwikkelingen en de verantwoordelijkheid die je bij ons als start-up krijgt spreken 
jou enorm aan. Dit is een unieke kans om jouw ervaring in te kunnen zetten op het gebied waar het er 
echt toe doet, het onderwijs. Hier kun je echt impact maken en laten zien wie je bent! 

Je hebt een sterke visie op hoe code geschreven zou moeten worden en bent in staat deze visie over te 
brengen op anderen. Het is voor jou belangrijk dat code effectief, clean, foutloos en eenvoudig is.  

Door jouw gestructureerde werkwijze ben je in staat om deadlines te behalen terwijl je fouten 
minimaliseert. 

Onze verwachtingen van jou 

• Je hebt minimaal een HBO-denkniveau, een afgeronde opleiding ‘computer science’ of 
vergelijkbaar is een sterke pré; 

• Je bent 32 uur in de week beschikbaar, fulltime mag zeker ook; 
• Je hebt minimaal 6 jaar werkervaring waarvan tenminste 2 jaar als teamlead; 
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd; 
• Je bent zelfstandig, maar kunt ook goed werken in teamverband en komt tot je recht in een 

ondernemende cultuur; 
• Je bent gepassioneerd om het platform naar het volgende niveau te brengen; 
• Je hebt een oprechte interesse om echt impact te maken bij een start-up in de onderwijssector; 
• Je hebt ruime ervaring met PHP, Laravel en MySQL; 
• Je hebt kennis van HTML5, CSS3 (bootstrap) en jQuery; 
• Je bent bekend met het werken met projectmanagement tools en GIT; 
• Je hebt ervaring met cloud omgevingen (AWS) en bent bekend met SSH en CLI; 
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• Je spreek vloeiend Nederlands en Engels. 

Ons team 

Je wordt onderdeel van een klein vast team, dat bestaat uit de twee oprichters en een product lead. Dit 
team wordt ondersteund door vele flexibele externe krachten. Het is een open onderneming waarbij veel 
vrijheid wordt gegeven. Zoals in elke start-up wordt er verwacht dat je je flexibel kan opstellen, om in 
deze beslissende fase van de groei ons te ondersteunen. Als het platform issues kent, sta jij klaar om deze 
direct op te lossen en de klantimpact te minimaliseren. Als er een kans komt om de onderneming een 
groeispurt te laten maken, sta jij klaar om er extra tegen aan te gaan. 

Onze kernwaarden zijn een leidraad om onze missie verder handen en voeten te geven. Dit is ook de 
leidraad voor de cultuur die we in ons bedrijf willen creëren: 

• IMPACT. Wij hebben een duurzame impact op de mensen die wij helpen. 
• EIGENTIJDS. Onze oplossingen sluiten aan op de ontwikkelingen in de wensen van studenten en 

docenten, in vorm en inhoud.  
• DESIGN. Wat wij maken is mooi en goed.  
• TOEPASBAAR. Wat wij maken is pragmatisch, zonder opsmuk en direct toepasbaar. 
• WIL IK HEBBEN. Dat wat wij opleveren, zouden wij altijd zelf moeten willen hebben. 
• FUN. Wij gebruiken FUN als instrument om barrières te doorbreken.    

Wat bieden wij jou? 

• De mogelijkheid om echt impact te maken in de onderwijs sector; 
• Onderdeel worden van een snelgroeiende startup met een duidelijke visie om tot exponentiele 

groei te komen; 
• Een rol als lead developer waarbij je de vrijheid krijgt jouw eigen ideeën uit te voeren; 
• Een vast dienstverband voor 32-40 uur met de flexibiliteit om 2-3 dagen in de week vanuit thuis 

te werken; 
• Een competitief salaris; 
• Een bonusregeling gebaseerd op jouw doelstellingen en de resultaten van BAES; 
• 25 vakantiedagen + op jouw verjaardag ben je vrij; 
• Een ontwikkelbudget; 
• Alles wat nodig is om jouw rol met succes te kunnen uitoefenen: 

o Een Apple of Windows laptop naar keuze 
o Flexibele werktijden 
o Inrichting thuiswerkplek inclusief scherm(en) 
o Reiskostenvergoeding 

• De eerste levensbehoefte Netflix, Spotify en fitness worden door BAES geregeld. 

Solliciteren? 

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Neem dan zo snel mogelijk 
contact met ons op via jeroen.mutsaerts@baes.education! 

 

 

 

 


