
 
 

Vacature: 
Junior of Medior PHP Programmeur (M/V) 

 

 
OVER TARGETMEDIA  
TargetMedia is een jong, snelgroeiend bedrijf dat actief is op het gebied van online 
betalingen en content. TargetMedia verzorgt betaalsystemen voor een groot aantal 
internet- en mobiele internet websites. We bieden een uitgebreid portfolio aan producten 
als Premium SMS, 090X, iDEAL en Mobile Content Billing. Deze diensten hebben gemeen 
dat ze ontwikkeld zijn vanuit een “self service” concept. Alle betaaldiensten zijn online in 
te regelen en direct live. Daarnaast koppelt TargetMedia deze betaaldiensten ook aan 
ingelicenseerde content zoals ringtones, games en full track muziek.  
Tot de klantenkring van TargetMedia horen bedrijven als MSN Nederland, Samsung, 
Radio 538, Slam FM en nog velen anderen.  
 
Onze belangrijkste websites zijn:  
www.targetpay.com Online Betalingen  
www.targetsms.nl Premium en bulk SMS diensten  
www.ringtonio.nl Mobile entertainment  
www.downloadmusic.nl De eerste DRM-vrije online muziekwinkel van NL 
www.mobilecontentbilling.nl Dé betaalwijze voor het mobiele internet  
 
BEDRIJFSCULTUUR  
Targetmedia is een compacte en informele organisatie. De gemiddelde leeftijd van onze 
medewerkers is lager dan 30 jaar. 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING  
Ben jij de Junior/Medior PHP programmeur die niet bang is voor nieuwe uitdagingen? In 
ons bedrijf bieden wij oplossingen op het gebied van online betalen, SMS, Mobile Content 
Billing en 0900 nummers. Onze diensten worden continu uitgebreid en verbeterd. Wij 
zoeken een PHP programmeur die wil meedenken en aanpakken. Je maakt deel uit van 
een jong, hecht team waar we graag van elkaar willen leren. Iedereen is bij ons breed 
inzetbaar, maar er is volop ruimte om je te specialiseren. 
Degene die wij zoeken heeft een passie voor programmeren in PHP en MySQL, uiteraard 
OO. Kennis van HTML/CSS/Javascript is vanzelfsprekend. Daarnaast is kennis van .NET 
en/of Linux een pre. Ook kennis van jQuery, netwerken, security, internetprotocollen, 
frameworks en design patterns is mooi meegenomen. Je staat voor je product dus 
onderhoud van je code vind je geen probleem. 
Wij bieden een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook 
zijn er bij ons volop doorgroeimogelijkheden en valt er altijd iets te leren. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met jobs@targetmedia.nl of 035-5232540. 
 
WIJ ZOEKEN...  
Wij verwachten van een PHP programmeur dat hij of zij een relevante opleiding heeft op 
HBO niveau. Daarbij heb je praktische ervaring met gestructureerd programmeren in 
PHP. Uiteraard kun je analytisch denken en ben je creatief in het realiseren van 
onderhoudbare code.  
 



WIJ BIEDEN...  
- Leuk werk in een informele werksfeer met enthousiaste, jonge mensen;  
- Een inspirerende werkomgeving en innovatieve diensten;  
- Veel ruimte voor eigen initiatief;  
- Een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring;  
- Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 

CONTACTGEGEVENS:  
Bedrijfsgegevens: TargetMedia B.V.  
Huizermaatweg 550A  
1276 LM HUIZEN (NH)  
Contactpersoon: Sven Bommezijn 
Telefoon: 035 - 523 25 40  
E-mailadres: jobs@targetmedia.nl 


