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Kom jij ons developersteam versterken en meeschrijven aan het succes- én           

groeiverhaal van 123inkt? Geef kleur aan je carrière! 

Jong, snelgroeiend en informeel 

 
123inkt is online marktleider voor print- en kantoorartikelen, een internationale speler die sinds de 

start van onze webwinkel in 2000 explosief groeit.  Dit is het resultaat van een beleid waarbij onze 

klanten én collega’s centraal staan bij alles wat we doen. We winnen al enkele jaren op rij de award 

van beste webshop van België en daar zijn we trots op! 

Als je bij 123inkt binnenloopt, valt de informele en gelijkwaardige sfeer meteen op. Samen als 1 

team schrijven we het 123inkt verhaal. We zijn een jong, divers en modern bedrijf. Je nieuwe snea-

kers hoef je ook niet voor het weekend te bewaren. Iedereen heeft ze hier aan, ook de managers!  

Dialoog en inspraak maken deel uit van onze bedrijfscultuur. Jouw input is niet enkel waardevol, we 

gaan er ook actief mee aan de slag. Wellbeing en persoonlijke ontwikkeling krijgen bij ons de         

aandacht die ze verdienen. We bewaken bij 123inkt een gezonde 

work-life balance voor elke collega. 

PHP Developer 

 
✓ Ben jij een senior developer met kilometers code op je teller? 

✓ Werk je graag in een internationaal team? 

✓ Hou je van uitdagende projecten? 

Een match? Keep on reading! 

Let’s get started 

 

123inkt biedt een razendsnelle levering, de beste service en deskundig advies. Dit is mede te danken 

aan het door ons zelf ontwikkelde e-commerce platform en ERP-systeem waar we wereldwijd       

gebruik van maken. Door continu te werken aan innovatie en verbetering van onze internationale 

platformen zijn wij op zoek naar senior software developers. 

 

Voor onze vestiging in Gent zijn we op zoek naar senior developers, die een nieuw scrum-team      

willen uitbouwen en de samenwerking met de Nederlandse teams kunnen opzetten. Je zal dus nauw 

betrokken zijn bij de opzet van één of meerdere nieuwe teams in Gent. Dit is jouw kans om een 

team vanaf de grond op te bouwen! 

  

Als senior developer schrijf je codes om trots op te zijn en begeleid je juniors en mediors om samen 

te groeien. Wij verwachten minimaal 3 jaar ervaring als software developer. Je werkt en denkt op 

hogeschool- of universitair niveau en bent leergierig, nauwkeurig en werkt graag in een team.  

Als senior beschik je over analytisch inzicht en diepgaande technische kennis (codestandaarden, 

PHP, design patterns). 
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Natuurlijk gooien we je niet meteen in het diepe. Je collega's staan altijd klaar om je op weg te      

helpen. Tijdens de opleidingsperiode mag je regelmatig naar Nederland en word je zo snel mogelijk 

wegwijs gemaakt in onze systemen en manier van werken (scrum). Na deze inwerkperiode zal je zo-

wel in een team als autonoom aan development opdrachten werken. 

 

 Dit vinden wij belangrijk, jij ook? 

✓ Je bent bachelor of master in een relevante richting (IT, Development, Wiskunde, …). 

✓ Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. 

✓ Een eerste leidinggevende ervaring (bijvoorbeeld als teamlead) is een troef. 

✓ Je bent leergierig en ambitieus. 

✓ Je hebt diepgaande technische kennis en analytisch inzicht. 

✓ Je bent nauwkeurig en vindt code quality belangrijk. 

✓ Je schrijft code volgens de code standaarden. 

✓ Je kan ons alles vertellen over PHP en design patterns. 

✓ Je werkt graag in een team samen met andere developers. 

✓ Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal.  

 

123 samengevat, what’s in it for you? 
 
✓ Een boeiende beleving bij een internationale e-commerce speler waar mensgericht gewerkt 

wordt.  

✓ Een unieke kans om mee te schrijven aan een groei- én succesverhaal, ook aan dat van jezelf. 

✓ Carrière- en ontwikkelingskansen op maat van jouw profiel, verlangens en sterktes.  

✓ Een leidinggevende die jou ondersteunt, doet groeien en met jouw input aan de slag gaat.  

✓ Wekelijks verwennerij met soep, fruit en massage. 

✓ Enthousiaste, hartelijke collega’s en informele sfeer met toffe teambuildingactiviteiten en after-

works.  

✓ We bieden jou de mogelijkheid om je te specialiseren in projecten waartoe je je aangetrokken 

voelt. 

✓ Wij reserveren tijd voor innovatieve projecten die door de afdeling worden gekozen, zoals de    

integratie van een volledige CI/CD pipeline.  

✓ Jouw ontwikkelingen worden door miljoenen klanten en honderden collega’s gebruikt. 

✓ Wij omarmen nieuwe methodes en technologieën. 

✓ Een marktconform salaris met 20 vakantiedagen (+ wettelijke feestdagen) en 6 ADV-dagen. 

✓ De fijne extralegale voordelen: maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering.  

✓ Korting op eigen producten, ook mooi meegenomen. 😊 

✓ Een eigen wagen, uiteraard.  
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Werktijden 

✓ Hybride werkvorm van thuiswerk en op kantoor is mogelijk in samenspraak met het team.  

✓ We genieten van een gezellige en gezamenlijke lunchpauze van een halfuur. 

✓ Vrij in het weekend en op feestdagen. 

✓ Vervanging feestdagen zijn vrij in te plannen.  

 

Direct solliciteren? Laat ons kleur geven aan jouw pad! 

Kan je niet wachten om de uitdaging bij 123inkt aan te gaan? Aarzel dan niet langer en mail ons jouw 

motivatiebrief samen met je CV. 

Wil je nog meer weten over de inhoud van de job of ons bedrijf? Neem dan contact op via onder-

staande gegevens én volg ons op onze social media-kanalen.  

Laura 

HR-medewerker bij 123inkt.be 

sollicitatie@123inkt.be  

+32 (0)9 39 64 140 

www.123inkt.be/vacatures 

 

mailto:sollicitatie@123inkt.be
http://www.123inkt.be/vacatures
https://www.instagram.com/werkenbij123inkt_be/
https://www.linkedin.com/company/123inkt-be/posts/?feedView=all

