


WE ONTWIKKELEN ONS DOOR  
TE ONTDEKKEN, PROBEREN, TE  
EXPERIMENTEREN EN KENNIS TE DELEN.  
HET IS DE BASIS VAN INNOVATIE. 
We Provide



WAAR WE VOOR STAAN

WE PROVIDE bouwt websites en webshops. Zodat 
bedrijven online kunnen groéien. Met onze technische 
expertise kunnen we buiten de kaders denken. Het beter 
en slimmer doen. Daar gaat ons verhaal over.  
“How WE PROVIDE.”

We willen je inspireren. Als collega, sollicitant, student, 
docent, vakidioot of klant. Om sámen met ons te werken 
aan online succes.



WAAR WE IN GELOVEN

Onze missie? Online business laten groeien. Wij geloven 
in expertise en co-creatie. We testen, experimenteren 
en delen kennis. Met collega’s én met klanten. Op die 
manier kunnen we onszelf, elkaar én onze producten 
steeds vernieuwen en verbeteren. 

Dat is synergie. Win-win. Voor onze klanten én voor ons.  
En het werkt zóveel leuker als je elkaar naar een hoger 
level tilt.



VOOR VETTE NIEUWE 
TECHNIEKEN, WETEN WE 

ELKAAR ALTIJD WEL TE VINDEN 
Jeroen Alewijns, 37, Interactive Developer



WAT WE MAKEN

Websites en webshops
Vanuit onze achtergrond in development ligt onze 
expertise bij platforms als Magento, Shopware, Symfony 
en WordPress. Als Magento specialist lopen we voorop 
in Nederland en bouwen we voor gerenommeerde 
merken.

Custom weboplossingen
Weboplossingen op maat? Check. Denk aan modules, 
portalen, apps, databasekoppelingen, API-koppelingen 
of ESB-koppelingen. Ook mogelijk; websites of -shops 
met een in-house ontwikkelde CMS of front-end 
interface.

Webshop koppelingen
We houden al tijdens de development-fase rekening 
met interne systemen die gekoppeld moeten worden 
aan een e-commerce platform. Denk aan een SAP-
koppeling of een koppeling met een PIM-systeem dat 
gebruikt wordt door de inkoopafdeling.



VOOR WIE WE WERKEN

Onze klanten zijn onze trots. De veren waar we mee 
paraderen. Een greep uit ons portfolio: My Jewellery, 
Verfwinkel, Vogel’s, Buddha to Buddha, Skantrae, André 
Rieu. Merken waarvoor hun website het verschil maakt. 

Het liefst werken we voor organisaties waarin we 
ons herkennen. Ambitieus, vernieuwend, gedreven 
en persoonlijk. We praten in mensentaal, zodat we 
begrijpen en begrepen worden. In co-creatie komen 
geweldige projecten tot stand. 







HOE WE WERKEN 

Binnen WE PROVIDE werken 3 teams aan uiteen - 
lopende projecten. Van grote E-Commerce projecten  
tot maatwerk projecten en WordPress sites. We zijn thuis 
in technieken als Valet+, Magento, Shopware, Symfony, 
WordPress en PIM Systemen. Op onze schouw staan 
prijzen als de Meet Magento Awards en FD Gazellen 
Awards.
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WE PROVIDE IS  
ECHT MIJN CLUB,  
HET VOELT ALS THUIS
Julian, 19, Interactive Developer
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WIE WE ZIJN

We Provide bestaat uit een team van ambitieuze, 
gedreven professionals. Technische koppen, 
nieuwsgierig, innovatief en leergierig. We gaan door  
tot het klopt, tot het werkt. Met onze diverse expertises 
(en eigenaardigheden) zijn we een team dat stáát. 

Trouwens, we zijn ook gruwelijk gezellig. Brabant hè?



HOE WE HET DOEN

Wij bouwen websites en webshops. Dat vergt skills, 
concentratie en techniek. Maar ook precisie en inzicht. 
We hebben ruimte om te leren, experimenteren en 
innoveren. Én om de lekkerste werkplek te kiezen.  
Dat kan dus ook een Chesterfield zijn in de huiskamer. 

Wij investeren in een waardevolle samenwerking met 
klanten. Maar ook met elkaar. We zijn een warme club 
met kansen voor iedereen. Wie je ook bent, bij ons kun 
je je ontwikkelen tot de beste versie van jezelf. We zijn 
100% betrokken, superscherp en er wordt veel gelachen. 

If you play, play together. We zijn niet bang van hard 
werken, maar ook niet van ’n goeie grap.



WAT ONS VERBINDT

Expertise. We love to be an expert. We hebben passie 
voor ons vak, voor online en techniek. En daarin willen  
we de beste zijn. 

Ruimte. Om te onderzoeken, te ontdekken en te leren. 
Als het slimmer en beter kan, willen we dat weten. Daar 
zijn we dus nieuwsgierig naar. 

Samen. Op alle fronten. We groeien door co-creatie.  
Met klanten, met collega’s. Vertrouwen, sfeer, 
gemoedelijkheid. Dan loop je nét een stapje harder  
voor elkaar. 



JE MOET WEL VAN 
DYNAMIEK HOUDEN OM 

HIER TE KUNNEN WERKEN’
Mark, 45, gecertificeerd Magento Developer
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HOE WE EXPERTISE ONTWIKKELEN 

•  Je eigen R&D week! Met een collega developer werk 
je aan een vet idee, waarbij je later de rest betrekt. 
Aan ’t eind van de week lever je een proof of concept 
aan.

•  Frisse ideeën uitwerken naar de praktijk? Doen!  
Valet+ is er een voorbeeld van! 

•  Trainingen, een persoonlijk ontwikkelingsbudget  
en inhouse kennissessies. 

•  Inspirerende events. Magento Live (Barcelona, 
Londen, Amsterdam), Meet Magento, maar ook  
de Webwinkel Vakdagen. 

•  Worktrip! Why not? Overdag aan ’t werk en creatieve 
sessies volgen. ’s Avonds tapas onder de mediterrane 
zon. Italië, Ibiza, waar gaan we heen?
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KNOWLEDGE EXPERIENCE CREATIVITY



HEB JIJ HET 
WE PROVIDE DNA?
TEST HET HIER

MAIL
wannawork@weprovide.com

AMBITIE 
Heb jij de drive om te groeien? 

Persoonlijk, maar ook als bedrijf? 

EXPERTISE
Wil je groeien in je vak, kennis ontwikkelen 

en het naadje van de kous weten?

HELAAS
Ons DNA sluit niet 

voldoende aan. 

BIJNA EEN MATCH
Er is een klik maar nog geen spark

YES!
You fit in! Wij kunnen vette 
dingen maken met elkaar.  

Kom een kop koffie drinken!

SKILLS 
Kun jij nette, consistente en 

herbruikbare code schrijven?

OPLOSSINGS- 
GERICHT

Ben jij een problem solver,  
puzzel jij tot je de perfecte 
oplossing hebt gevonden?

ONLINE SUCCES 
Krijg jij er een kick van om met 
collega’s en klanten te werken  
aan grote online websites en 

webshops?

TEAMPLAYER 
Krijg je energie van een sterk 
team met een goede vibe?

VRIJHEID
Vind je het belangrijk om  

zelf je werk in te richten en  
je eigen inbreng te hebben?

TECH SAVY
Bekend met Magento, PHP en  
MySQL? Of zelfs React en Vue?  
Heb jij nieuwe programma’s zo  

onder de knie?

START



HOE WE GEWAARDEERD WORDEN

• Lekker salaris! 
• Gloednieuw pand met prikkelende werkplekken.
• Vast dienstverband.
• Een MacBook binnen handbereik.
•  Een platte, informele organisatie. Wat jij vindt en zegt, 

vinden wij belangrijk. 
•  Reiskostenvergoeding, pensioenregeling en flexibele 

werktijden, 32 uur is bespreekbaar.
•  ’n Dik gedekte tafel voor de lunch, meedogenloze 

tafeltenniscompetitie en op vrijdag een biertje in  
onze kroeg. 

•  Regelmatig stappen en weekendjes weg.  
Werken moet natuurlijk wel leuk blijven ;)
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WELKE GROEIMOGELIJKHEDEN ER ZIJN

Onze intentie? Het ontwikkelen van jouw volledige 
potentie. Gedrevenheid en talent krijgen bij ons de 
ruimte om door te groeien.
•  Groei als professional? Logisch, van Junior, Medior 

naar Senior Developer
•  Leidinggevend talent? Als Team Lead of Lead 

Developer volop mogelijkheden
•  Liever verdiepen? Ontwikkel je tot Senior Developer of 

specialiseer je 
•  Innovatiekracht? Verken en ontwikkel programma’s, 

koppelingen of technieken.



WE ZIJN GEDREVEN EN  
GEPASSIONEERD OVER ONS VAK.  
WE GAAN NIET VOOR MINDER  
DAN DE BESTE OPLOSSING. 
We Provide



WANNA WORK @ WE PROVIDE? 

We dagen je uit. Doen ‘t sámen. We maken impact  
en zijn experts. WE just love to PROVIDE. 

Professional, schoolverlater of stagiair?  
Let’s work together!

>  MAIL wannawork@weprovide.com  

>  BEL +31 (0)88 6000 700  
>  CHECK www.weprovide.com




