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TYPO3 Developer (m/f/x)

April 2022

Location: LEONEX (Remote, Paderborn)

Working hours: Full time

Contract type: Permanent

Contact: Darina Amirova
darina.amirova@mai-group.com
+49 151 24612324

We are committed to making your start in one of our companies as easy as
possible. We will also support you and your family with housing and
administrative support. Please reach out to Darina, our recruiting expert, for
further information.

Are you looking for a job as a TYPO3 developer and enjoy individual web
developments? Do you enjoy working independently in a well-established team
and are you looking forward to exciting projects for well-known clients and cool
team events? Then we should get to know each other!

About LEONEX
In the last 10 years, LEONEX has established itself as one of the leading e-commerce
and Internet agencies in East Westphalia. With over 50 colleagues, we implement
successful online shops, digital marketing strategies and individual web solutions. We
always work together as a team in order to bundle our competencies. We have
already successfully implemented projects for clients such as bugatti, VW, kludi,
Westag & Getalit and Bayer 04 Leverkusen. For our new, exciting challenges we are
looking for reinforcement for our team. Would you like to take the next step? Then
please contact us.

The main tasks in your job as a TYPO3 developer would be:
● Planning, prioritization and coordination of project-related or short-term

development tasks in the TYPO3 environment;
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● Implementation of layouts from design and frontend departments as
TYPO3 templates;

● Migration and optimization of existing TYPO3 instances;
● Constant training and development in the TYPO3 community environment

including exchange of experiences with colleagues in the TYPO3 team;
● Maintain high code quality and comply with code conventions and our

documentation guidelines;
● Configuration, customization and individual development of TYPO3

extensions;
● Project management support with cost estimates, feasibility studies and

requirement documents;
● Creation of interfaces to third-party systems (e.g. Magento or PIM system);
● Development of custom import and export functions.

Ideally, you should have as much of the following knowledge as possible:
● Experience in the development of web applications with TYPO3, ideally in

the backend and frontend areas;
● Good experience in object-oriented development with PHP7 and MySQL,

ideally also in a team (Git);
● You have good knowledge of the common web standards such as HTML5,

CSS3, JavaScript;
● A degree or comparable training is advantageous, but it’s your enthusiasm

and skills that count;
● You want to make a difference and like to work independently and

client-oriented.

Are you unsure whether your experience and knowledge as a TYPO3 developer is
sufficient? Many of our colleagues have worked independently in various areas
(including in training), so we know how we can teach you the missing know-how in
the short term.

This is what LEONEX can offer you as an employer
Only a motivated team can achieve top performance. Therefore, team spirit is
particularly important to us. We have developed our own guiding principles, the
“self-imposed code of conduct” in daily interaction. We treat each other with
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respect, don't really like hierarchies and openly express our opinions regardless of
position or experience.

In addition, we can offer one of the most modern workplaces with a view over the
Paderborn skyline, right near the university. Our offices are fully air-conditioned,
there's plenty of free food and drink, and several team events throughout the year
that build a sense of community... and just plain fun! We don't have the typical
"overtime in the agency"; we pay close attention to that. In addition, we have
developed the LEONEX benefit model, where you receive free goodies such as:
e-bike, allowance for old-age provision, additional vacation days or an allowance
for health care. Every employee can individually choose their benefits based on
their chosen personal needs.

3



MAI - Marketing. Automation. Intelligence.
www.mai-group.com

TYPO3 Developer (ч/ж/р)

Квітень 2022

Локація: LEONEX (Дистанційно, Падерборн)

Зайнятість: Повний робочий день

Тип контракту: Постійний

Контакт: Darina Amirova
darina.amirova@mai-group.com
+49 151 24612324

Ми прагнемо зробити ваш старт в одній із наших компаній якомога

легшим, а також підтримуємо вас і вашу сім’ю в житлі та

адміністративній процедурі. Будь ласка, зверніться до Даріни, нашого

експерта з підбору персоналу, для отримання додаткової інформації.

Шукаєш роботу розробника TYPO3, насолоджуєшся індивідуальними веб
розробками?

Тобі подобається працювати самостійно у сформованій команді, і ти з
нетерпінням чекаєш захоплюючих проектів для крутих клієнтів та цікавих
заходів для співробітників? Тоді ми маємо якнайшвидше познайомитись.

За останні 10 років “LEONEX” зарекомендувала себе як одна з провідних
агентств з е -commerce та Інтернету у Східній Вестфалії. Маючи понад 50
колег, ми впроваджуємо успішні інтернет-магазини, стратегії цифрового
маркетингу та індивідуальні веб рішення. Ми завжди працюємо разом як
команда, щоб об’єднати наші компетенції. Ми вже успішно реалізували
проекти для таких клієнтів, як “Bugatti”, “VW”, “Kludi”, “Westag & Getalit” і “Bayer
04 Leverkusen”. Для наших нових захоплюючих викликів ми шукаємо
підкріплення до нашої команди.

Основні завдання:
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● Планування, визначення пріоритетів і координація пов'язаних із
проектом або короткострокових завдань розвитку в середовищі TYPO3;

● Реалізація макетів з відділу дизайну та фронтенду як шаблонів TYPO3;
● Переміщення та оптимізація існуючих TYPO3;
● Постійне навчання та розвиток в середовищі спільноти TYPO3,

включаючи обмін досвідом з колегами по команді TYPO3;
● Відповідність умовам коду, висока якість коду та наші вказівки щодо

документації;
● Конфігурація, налаштування та індивідуальна розробка розширень

TYPO3;
● Підтримка управління проєктом з кошторисом витрат,

техніко-економічними обґрунтуваннями та документацією з вимогами;
● Створення інтерфейсів до сторонніх систем (наприклад, Magento або

PIM system);
● Розробка користувацьких функцій імпорту та експорту.

Буде чудово якщо ти володієш такими навичками:
● Досвід розробки веб додатків з TYPO3, в ідеалі в області бекенда та

інтерфейсу;
● Маєш досвід об'єктно орієнтованої розробки з PHP7 та MySQL, в ідеалі

також у команді (Git);
● Ти добре знаєш загальні вебстандарти, такі як HTML5, CSS3, JavaScript;
● Лише твій ентузіазм і навички, описані тут, мають значення для нас;
● Ти легко можешь змінювати ситуацію і любиш працювати незалежно й

орієнтовано на клієнта.

Якщо ти не впевнений, чи достатньо твого досвіду та знань як розробника
TYPO3? Багато наших колег працювали самостійно в різних сферах, тому ми
знаємо, як навчити тебе ноу-хау за короткий термін.

Що LEONEX може тобі запропонувати
Тільки вмотивована команда може досягти найкращих результатів.
Тому командний дух для нас особливо важливий.
Ми розробили власні керівні принципи, якими керуємось в роботі.
Зазвичай ставимося один до одного з повагою, не дуже любимо ієрархію і
відкрито висловлюємо свою думку, незалежно від посади чи досвіду. Крім
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того, ми можемо запропонувати одне з найсучасніших робочих місць. Наші
офіси повністю обладнані кондиціонерами, є багато безкоштовної їжі та
напоїв, а також кілька командних заходів протягом року, які розвивають
відчуття командного духу та просто веселощів.
У нас немає типової «понаднормової роботи», ми приділяємо цьому пильну
увагу. Крім того, ми розробили модель бонусів LEONEX, за допомогою якої ти
отримуєш безплатні подарунки, такі як: електровелосипед, додаткові дні
відпустки або необхідну медичну допомогу. Кожен працівник може
індивідуально вибрати свої бонуси, виходячи з особистих потреб.
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