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Pigeon Paradise (PIPA, www.pipa.be) is de "Google van de duivensport". We hebben 's werelds grootste online krant voor liefhebbers van 

de duivensport en hiervoor werken wij met een eigen redactieteam en met tal van freelance correspondenten.  

Door voluit te gaan voor innovatie is PIPA niet alleen 

gegroeid tot ‘s werelds grootste nieuwsmedium in de 

duivenwereld. PIPA is ook het meest prestigieuze 

veilinghuis voor exclusieve sportduiven, met een 

internationaal verkoopsnetwerk. We hebben een hecht 

team van 19 voltijdse medewerkers en verkopen ca. 

7.000 sportduiven per jaar. Regelmatig breken we 

verkoopsrecords, zoals onlangs dat van 'duurste duif 

ooit', op onze website verkocht voor 250.400 EUR. 

We zijn een sterk groeiend bedrijf en zijn daarom altijd 

op zoek naar nieuwe medewerkers die ons helpen 

verder bouwen aan onze toekomst. 

Momenteel zijn we druk op zoek naar een enthousiaste 

webdeveloper om ons team aan te vullen. 

Profiel 

 Je genoot een opleiding in de informatica of een relevante technische richting. 

 Je hebt ervaring met ontwikkelen voor het web: HTML, PHP, CSS, MySQL. Ervaring met Drupal is absoluut een pluspunt. 

 Je bent flexibel en staat open voor diverse platformen en ontwikkelingsomgevingen. 

 Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels. 

 Ervaring met grafisch ontwerp is een pluspunt. 

 Je bent nauwkeurig ingesteld en je kan zowel zelfstandig als in een team vlot functioneren. 

 Je staat open voor occasionele niet-IT gerelateerde taken. 

Een greep uit je dagelijkse takenpakket 

Bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten voor onze Drupal-websites word je betrokken bij het hele proces, van analyse en 

ontwikkeling tot de go-live en de ondersteuning nadien. 

Je ontwikkelt met visie op het totaalplaatje, waar we naartoe willen in de verre toekomst. Je zorgt ervoor dat de diverse modules goed op 

elkaar aansluiten en klaar zijn voor de integratie met toekomstige modules. 

Tevens bied je IT-ondersteuning, zowel intern als extern. 

Wat wij je bieden 

Wij bieden je een gevarieerde job in een collegiale werkomgeving. Je werkt samen met jonge en zeer gemotiveerde collega's in een 

uitstekende sfeer. Aangezien we een groeiende KMO zijn heb je echt de mogelijkheid om het verschil te maken. 

Bij ons kan je jouw kennis permanent bijschaven, zowel dankzij een ruim aanbod aan opleidingsmogelijkheden als door kennis te delen met 

collega’s. Uiteraard hoort hier een marktconform salaris bij met diverse extralegale voordelen. 

Geinteresseerd? 

Wij ontvangen graag je cv per e-mail op jobs@pipa.be.  


