
Four People BV zoekt een enthousiaste:  

PROGRAMMEUR (32 tot 36 uur) M/V  

Als programmeur ben je verantwoordelijk voor het technisch onderhouden van verschillende online 

concepten en het programmeren van (gedeeltes van) nieuwe websites van Four People. Je werkt 

samen met een andere programmeur en hoofd techniek in een team van drie. 

Wie zijn wij? 

Four People is eigenaar van verschillende online concepten. Dit begon in 2002 met de 

spaarprogramma’s  ZinnGeld.nl en Surfrace.nl. Sinds afgelopen jaar richten we ons steeds meer op 

online shoppen, met de websites Schoenen.nl, Jurkjes.nl, Spijkerbroeken.nl en Laarzen.nl. In de loop 

van dit jaar zullen daar meer sites bijkomen, waaronder Shoppen.nl. 

 

Onze concepten werken vrijwel uitsluitend op basis van affiliate marketing, waarbij de adverteerder 

betaalt als er daadwerkelijk een transactie heeft plaatsgevonden, zoals het meedoen aan een 

prijsvraag of de aanschaf van een product. De meeste websites zijn gebouwd in het open source CMS 

Drupal. 

 

Het kantoor van Four People zit in de binnenstad van Amsterdam (Marie Heinekenplein) en op dit 

moment werken er 9 jonge, enthousiaste mensen.  

 

Jouw werkzaamheden: 

* Onderhoud, updates en het maken van patches voor bestaande Drupal projecten. 

* Programmeren aan de hand van een planning. 

* Het maken van een planning voor projecten en het geven van updates hierover 

* Mede verantwoordelijk voor het behalen van deadlines. 

Jouw profiel: 

* Een programmeur die kwaliteit kan leveren 

* Iemand die in staat is zelfstandig te werken en mee te denken. 

* Een “praktijkman of -vrouw” die flexibel en snel oplossingen kan vinden en uitvoeren. 

* Iemand die goed kan inschatten wat er nodig is voor bepaalde projecten en hoeveel tijd dit kost 

* Je bent in staat en bereid om op belangrijke momenten een extra inspanning te verrichten om 

taken af te kunnen ronden 

Kennis en vaardigheden: 

* MBO+ werk- en denkniveau verkregen door werkervaring of opleiding. 

* Minimaal 2 jaar werkervaring in het ontwikkelen voor internet (HTML, CSS, Javascript, PHP, SQL) 

* (Basis)kennis van en ervaring met Drupal en jQuery is een pré maar geen vereiste. 

* Kennis van SEO en het (technisch) optimaliseren van websites voor zoekmachines is een pré 

 

 



Wij bieden: 

* Een uitdagende en afwisselende functie. 

* Intensieve begeleiding om je nog beter te maken als programmeur 

* Een inspirerende omgeving in een informeel bedrijf met gezellige collegae. 

* Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maar ligt tussen de 2300 en 2800 euro bruto per 

maand op basis van 40 uur per week.  

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie, neem dan snel contact met ons op! Sollicitaties voorzien van 

een cv kun je sturen naar: 

Jeroen Romate op e-mailadres jeroen@fourpeople.nl o.v.v. Vacature Programmeur 

 

Of per post: 

 

Four People BV 

t.a.v. Jeroen Romate 

Ferdinand Bolstraat 16A 

1072 LJ Amsterdam 

Meer informatie: 

Mail: jeroen@fourpeople.nl 

Tel: 020 – 486 39 19 


