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ProductIP biedt producenten, merkeigenaren en (online) retail ketens de 
kennis en het samenwerkingsplatform om te voldoen aan Europese en 
wereldwijde regels voor non-food (consumenten)producten. Dankzij onze unieke geïntegreerde GRC 
(Governance, Risk Management en Compliance) SAAS-oplossing helpen we toonaangevende 
marktpartijen wereldwijd met het managen van product compliance. En dat biedt vertrouwen tussen 
partijen in de handelsketen. 
De expertise en de software van ProductIP maakt dat partijen in de handelsketen in staat zijn invulling te geven 
aan Europese doelstellingen zoals op het gebied van veilige producten, energie besparing, recycling, 
terugdringen gebruik schadelijke stoffen, verminderen illegale houtkap, conflict mineralen en recente initiatieven 
rondom preventie van misstanden bij de productie op gebieden van bijvoorbeeld milieu en kinderarbeid. 
 
We maken werk van product compliance 
Met 40 collega’s in zes vestigingen in Nederland, Duitsland, UK, Hong Kong en China hebben we een bescheiden 
omvang, maar de impact van wat we doen is minder bescheiden. 
ProductIP vertegenwoordigt ruim 50 miljard euro aan handel voor onze 21.000+ gebruikers en dat belang neemt 
dagelijks toe.  
Wij willen onze gebruikers de best mogelijke functionaliteiten en user experience bieden om zo hun werk te 
vergemakkelijken. 
 
Daarom zoeken wij een: Senior PHP-ontwikkelaar  
 
ProductIP zoekt professionals (HBO en HBO+) die autonoom, proactief en gedisciplineerd aan de slag gaan. Die 
hard werken maar ook de tijd nemen om iets verder te denken en zaken tot op de bodem uit te zoeken. Handen 
uit de mouwen, maar soms ook even de benen op tafel. 
 
Wat we van jou verwachten: 
 

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in object georiënteerd ontwikkelen met PHP en MySQL 
• Sterke analytische eigenschappen 
• Een goed oog voor detail 
• Ervaring met Laravel of een soortgelijk MVC framework 
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels 

 
Voorbeelden van je werkzaamheden zijn: 
 

• Uitbreiding van onze microservice architectuur 
• Het bouwen van een API om externe systemen en apps te laten integreren met ons platform 
• Helpen met de migratie van onze legacy applicatie naar Laravel 
• Het uitvoeren van functionele testen en code reviews 
• Het optimaliseren van het ontwikkelproces en het borgen van de kwaliteit 
• Brainstormen over nieuwe ontwikkelingen 

 
Wat we je bieden: 
 

• Een uitdagende functie in een internationaal bedrijf met hoge ambities 
• Een prettige informele werksfeer met leuke collega’s 
• Een MacBook Pro om op te werken 
• Een passend salaris en reiskostenvergoeding 
• Een collectieve pensioenregeling 
• Flexibele werktijden 
• 30 vakantiedagen 
• In coronatijd werken we vanuit huis. 

 
Voel je je thuis bij onze expertise en passie voor product compliance en wil je ons en onze klanten verder helpen? 
Solliciteer direct via jobs@productip.com. Zet de naam van de functie in het onderwerp. 
Wil je eerst meer informatie? Neem contact op met Rik Halfmouw: rik@productip.com 
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet geaccepteerd. 


