
OP ZOEK NAAR EEN 
STAGEPLAATS?

ONTDEK ONZE VACATURES.



Wij zijn een technische partner dat zich specialiseert in de ontwikkeling van PHP 

applicaties. Niet gedreven door marketing, maar eerder door het opleveren van 

betrouwbare, geïntegreerde en performante websites, webshops of applicaties. 

Onze visie is om applicaties te bouwen die schaalbaar zijn en onderhoudbaar  op 

lange termijn. Daarom gebruiken we een duidelijk, gedefinieerde project aanpak 

en reeds bewezen software methodologies. Maar bovenal begrijpen we maar al te 

goed dat het rond mensen draait 

En als het op onze mensen aankomt, zorgen we dat ze houden van hun job. 

Wanneer je niet gepassioneerd bent door wat je doet, zal dit zich wellicht vertalen 

naar de kwaliteit van het project. Daarom proberen we onze professionele aanpak 

zo aangenaam en leuk mogelijk te maken.

HALLO,
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DE CRONOS CONNECTIE WERKNEMERS

Aangezien wij deel uitmaken van de Cronos Group, kunnen we gemakkelijk beroep doen op andere IT competentie centra. De Cronos 

Group is een ICT holding dat bestaat uit 200 bedrijven en meer dan 4500 IT professionals, elk gespecialiseerd in een specifieke ICT-tak: 

usability, user experience, mobile, strategy, ERP, CRM, BI…

E-commerce
Enterprise                      Solution PartnerMagento

Oplossingen op maat
,Symfony Zend , Angular React&

Digitaal Succes 
SEO , SEA Coversie optimalisatie&

Content Management
SuluP imcore&

WAT WE DOEN

ONZE KLANTEN

62

Developers40

PMÕs & Analysten12

Team Managers6

Digital Marketeers2

Designers2

PHPro



GEWENST PROFIEL

Als stagair ga je geen uitdaging uit de weg. Je bent pro-actief in het zoeken naar oplossingen die voor 

(potentiele) klantent interessant kunnen zijn. Samen met ons technisch team ben je gedreven in het 

realiseren van de stage doelstellingen, die je ook met veel enthousiasme zal verdedigen op het einde 

van de stage.

PHPro is als één van de grootste PHP bedrijven in België doorlopend bezig met Research en Development inzake verschillende PHP 

frameworks. Daarbij kijken we constant naar de evolutie van de verschillende CMS systemen in de markt en open source wereld.

Een framework moet naast standaard CMS functionaliteiten ook veel mogelijkheden bieden naar maatontwikkeling. Dit omdat de vragen 

van onze enterprise klanten altijd breder gaan dan enkel het bouwen van een basis website, en is er ook altijd een extra onderdeel zoals 

een portaal, extranet, webshop, …

In dit kader willen we een analyse opstarten naar een CMS-systeem en een website van één van onze klanten als proof of concept (deels) 

in dit framework opbouwen. 

Als stagiair verdiep je je in de bestaande functionaliteit van de website, schrijf je een functionele analyse en doe je onderzoek naar het 

technisch upgraden/omzetten van de website in het CMS dat uit de business en functionele analyse komt. Hier zal bij de start van de 

stage al een vooronderzoek gebeurd zijn door onze eigen mensen. Zaken die bekeken worden zijn Cockpit CMS, Symfony, ContentFul, 

Pimcore, SilverStripe, Sulu, Drupal, …

In een volgende stap transformeer je de dus huidige site in een volledig werkende omgeving. Hierbij kijk je naast de ‘core’ functionaliteit 

ook naar de populaire modules die momenteel beschikbaar zijn in het gekozen CMS.

Voor deze stage zal je samenwerken met een project manager en een lead developer om tot het eindresultaat te komen. Een van de lead 

developers zal je ondersteunen bij de technische uitwering.

OMSCHRIJVING

Analytische skills

PHP, CSS, HTML, Javascript

VAARDIGHEDEN DIE AAN BOD KOMEN

CMS in PHP



GEWENST PROFIEL

Goesting! Het moet jouw passie zijn om een klant te helpen in zijn online business. Je haalt energie 

uit het verdiepen in de cijfers en strategieën van de klant, en krijgt een kick als je nieuwe en creatieve 

ideeën kan voorleggen. De kers op de taart is om de resultaten van die ideeën te meten en bij te sturen 

om zo te komen tot een succesverhaal voor de klant!

PHPro is al jaren een gevestigde waarde en naam in de markt voor bedrijven die op zoek zijn naar een partner om een digitale oplossing 

te bouwen zoals een website, webshop of webapplicatie. PHPro is van oorsprong een team van technische experts van een hoog niveau. 

Doorheen de jaren ondersteunden onze project managers en analisten onze klanten in hun succes verhaal. Niet enkel in de vorm van 

technische en functionele ondersteuning, maar ook in het verhogen van de conversie van onze klanten.

Dit ging van conversie op website niveau tot conversie van e-commerce sales. Bereiken onze bezoekers de pagina’s die we willen dat ze 

bereiken? Hoe meten we dat en hoe kunnen we dan bijsturen? Waarom haken gebruikers op bepaalde producten af, helpt het als we de 

configuratie van het product wijzigen? Heeft het zin om met de kleuren van onze call-to-actions te spelen en het resultaat te meten in A/B 

testen? Enzovoort, enzovoort...

PHPro kent sinds de start een heel sterke groei, en we willen beter aan de vragen van onze klanten kunnen beantwoorden op dit gebied. 

De kennis is reeds in-house, en om onze klanten beter, sneller en gerichter te kunnen helpen willen we deze kennis centraliseren en 

verder uitbouwen rond een team van digitale marketeers. Uiteraard werken deze nauw samen met onze analisten, project managers, UX 

designers en developers.

In deze stage opdracht zal je voor één van onze klanten samenwerken met één van onze senior digital marketeers aan de verhoging van 

hun conversie. 

Analytische skills

Google Analytics

Google Adwords

Google Search Console

Google Tag Manager

Google Optimize

Tools zoals Hotjar, Autopilot, Hubspot & Optimizely

VAARDIGHEDEN DIE AAN BOD KOMEN

Conversie optimalisatie

OMSCHRIJVING



GEWENST PROFIEL

Als stagiair ga je geen uitdaging uit de weg. Je bent pro-actief in het zoeken naar oplossingen die voor 

(potentiële) klanten interessant kunnen zijn. Samen met ons technisch team ben je gedreven in het 

realiseren van de stage doelstellingen, die je ook met veel enthousiasme zal verdedigen op het einde 

van de stage.

Faradoo is een hulpmiddel voor bedrijven om de vaardigheden en planning te beheren van hun medewerkers. Faradoo wordt gebruikt 

door PHPro en andere Cronos bedrijven.

Als stagiair krijg je de taak om een bestaande Faradoo functionaliteit in React te analyseren en te ontwikkelen bouwen.

Je stelt samen met de lead developer een technische architectuur op die steunt op onze React ervaring uit vorige projecten. Op basis 

hiervan implementeer je dan de functionaliteit in React.

Op het einde van de stage maak je ook een evaluatie van de ReactJS. We willen dan van jou weten wat de voordelen en nadelen zijn van 

ReactJS, welke de aandachtspunten zijn en hoe we ReactJS efficient kunnen gebruiken in onze toekomstige projecten.

Concreet moet het huidige planning overzicht (in Angular2) uitgewerkt worden met ReactJS.

OMSCHRIJVING

Analytische skills

PHP ( Symfony framework)

Javascript ( React) 

HTML 5

VAARDIGHEDEN DIE AAN BOD KOMEN

Planning module in React



GEWENST PROFIEL

Als stagiair ga je geen uitdaging uit de weg. Je bent pro-actief in het zoeken naar oplossingen die voor 

(potentiële) klanten interessant kunnen zijn. Samen met ons technisch team ben je gedreven in het 

realiseren van de stage doelstellingen, die je ook met veel enthousiasme zal verdedigen op het einde 

van de stage.

Progressieve Web Apps (PWA’s) zijn webapplicaties die net als gewone webpagina’s of websites laden, maar de gebruikersfunctionaliteit 

zoals offline werken, push meldingen en toegang tot apparaat hardware die traditioneel alleen beschikbaar is voor native mobiele 

toepassingen. PWA’s zijn een opkomende technologie die de open standaarden van het web combineren die door moderne browsers 

worden aangeboden om de voordelen van een rijke mobiele ervaring te bieden.

Langzaam maar zeker wordt PWA (Progressive Web Apps) steeds vaker met Magento in een zin genoemd. Magento heeft namelijk een 

tijdje geleden aangekondigd dat ze PWA gaan integreren in Magento 2.3 met Magento PWA Studio. Ook het concept headless wordt 

steeds vaker aangehaald, en benoemd als een techniek voor de toekomst. We vinden het belangrijk dat er ook een meer praktische blik 

wordt geworpen op wat dit betekent voor webshops die op Magento draaien en wat het kan opleveren.

Magento is een prijsbeest en marktleider op vlak van PHP e-commerce platformen. Dankzij Magento kunnen winkeliers een sterke 

webshop bouwen. Veel e-commerce aspecten, zoals usability en uitbreidbaarheid maken Magento het snelst groeiend e-commerce 

product.

Magento is een open source technologie die gratis is voor iedereen. Hiermee is Magento het gespecialiseerde e-commerce platform 

geworden in het huidige e-commerce tijdperk.

PHPro is een Magento Enterprise Solution Partner met +20 Magento Certified Developers in ons team, we zijn hiermee de grootste in 

België.

We tillen Magento tot een hoger niveau door het Magento platform te integreren met elk mogelijk platform, ERP, CRM van onze klanten.

Binnen deze stage willen we een proof of concept bouwen, waarbij een PWA ontwikkeld wordt die in standaard e-commerce 

functionaliteiten voorziet, en de voordelen van PWA aantoont. Op het einde van je stage demonstreer je dit en licht je de voor- en 

nadelen van PWA toe.

Je maakt hierbij gebruik van de Magento PWA Studio die momenteel in Beta beschikbaar is: https://github.com/magento-research/pwa-

studio . Een van onze Magento experts zal je begeleiden en een opleiding in Magento wordt voorzien.

OMSCHRIJVING

Analytische skills

PHP, CSS, HTML, Javascript

Magento 2

VAARDIGHEDEN DIE AAN BOD KOMEN

Progressive Web App



GEWENST PROFIEL

Als stagair ga je geen uitdaging uit de weg. Je bent pro-actief in het zoeken naar oplossingen die voor 

(potentiele) klantent interessant kunnen zijn. Samen met ons technisch team ben je gedreven in het 

realiseren van de stage doelstellingen, die je ook met veel enthousiasme zal verdedigen op het einde 

van de stage.

Als stagiair zal je een nieuwe Magento module maken. De nieuwe module moet het mogelijk maken om de webshop teksten 

eenvoudiger te vertalen door gebruik te maken van de XTM vertaalsoftware (http://xtm-intl.com). De bestaande Drupal XTM module 

(http://xtm-intl.com/manuals/XTM_Drupal_Connector_User_Manual.pdf) kan hiervoor als basis dienen. Samen met één van onze 

e-commerce consultants analyseer je de functionele vereisten om de XTM vertaalsoftware in Magento 2 te integreren.

Hierna zal je het development van deze module van begin tot einde ontwikkelen. Je zal bijgestaan worden door één van onze project 

managers en één van onze senior gecertificeerde Magento developers.

Je zal met developers en Magento experten praten over de mogelijkheden en de beste manier om de module te maken. Je schrijft ook 

een documentatie document over de module en maakt hiervoor wireframes.

OMSCHRIJVING

Magento is een prijsbeest en marktleider op vlak van PHP e-commerce platformen. Dankzij Magento kunnen winkeliers een sterke 

webshops bouwen. Veel e-commerce aspecten, zoals usability en uitbreidbaarheid, maken Magento het snelst groeiend e-commerce 

product. Magento is een open source technologie die gratis is voor iedereen. Hiermee is Magento het gespecialiseerde e-commerce 

platform geworden in het huidige e-commerce tijdperk.

PHPro is een Magento Silver Solution Partner met +20 Magento Certified Developers in ons team! Wij zijn hiermee de grootste in België!

We tillen Magento tot een hoger niveau door het Magento platform te integreren met elk mogelijk platform, ERP, CRM van onze klanten.

PHPro heeft al meerdere Magento modules gemaakt. Een aantal zijn vrij beschikbaar voor de community, sommige zijn betalend. Wij 

worden geïnspireerd door de trends in de e-commerce wereld en door de ideeën van onze bestaande klanten.

MEER INFO

Analytische skills

E-commerce kennis

Magento backend development

Magento frontend development

VAARDIGHEDEN DIE AAN BOD KOMEN

Vertaal module voor webshops



GEWENST PROFIEL

Als stagair ga je geen uitdaging uit de weg. Je bent pro-actief in het zoeken naar oplossingen die voor 

(potentiele) klantent interessant kunnen zijn. Samen met ons technisch team ben je gedreven in het 

realiseren van de stage doelstellingen, die je ook met veel enthousiasme zal verdedigen op het einde 

van de stage.

Het hebben van directe communicatie met klanten wordt uiterst belangrijk, en het bereiken van klanten op messaging apps is een 

groeiende strategie onder marketeers.

Net als de originele versie van WhatsApp, stelt de WhatsApp Bussiness bedrijven in staat om met klanten te communiceren in de vorm 

van een chat. Echter, in tegenstelling tot de normale chat, worden eigenaren van kleine bedrijven een aantal tools aangeboden om te 

helpen bij het organiseren, automatiseren en versnellen van het communicatieproces.

Met WhatsApp Business kunnen bedrijven een publiek profiel voor hun bedrijf maken met basisinformatie, waaronder een adres, 

website en andere nuttige informatie. Verschillende chats kunnen worden gelabeld voor organisatie, zoals nieuwe klanten, terugkerende 

klanten of voltooide orders. Kleine ondernemers kunnen ook berichten vooral definiëren en snel antwoorden op veelgestelde vragen 

maken.

In deze opdracht onderzoek je de mogelijkheden van WhatsApp Business. Je kijkt dieper naar de API, webhooks, GDPR compliancy, hoe 

kunnen we dit omzetten naar chat bots, automatische labelling, welkomstberichten ... . In overleg met één van onze project manager 

werk je een module uit die we kunnen gebruiken in webshops en websites van klanten.

OMSCHRIJVING

Analytische skills

Web development ( PHP, HTML5, Javascript)

VAARDIGHEDEN DIE AAN BOD KOMEN

WhatsApp Business app


