Vacature allround softwareontwikkelaar (medior)
ConnectedCare is een ehealth design agency. We werken met een enthousiast team aan vele R&D-projecten en
commerciële toepassingen. Het team bestaat uit ontwerpers, onderzoekers, software ontwikkelaars, en een business
developer. Ons onderzoek richt zich de komende periode voornamelijk op persuasive technology en sociale robots.

Wie zoeken we?

We zijn een klein team – jij wordt straks onze in-huis software ontwikkelaar, en
je werkt samen met een flexibele schil van externe ontwikkelaars. We zijn daarom
op zoek naar een allround softwareontwikkelaar, die in meerdere parallelle
trajecten de software ontwikkeling kan trekken.
Er worden zowel webapplicaties als Native apps ontwikkeld. Je werkt
voornamelijk aan prototypes (waarin de focus ligt op het snel bouwen van een
werkend prototype), waarbij je je bezighoudt met front-end alsook de Javabackend inclusief database architectuur, de backend logica, en APIs.
Omdat er bij ConnectedCare vooral in internationale R&D-projecten wordt
samengewerkt, zal jouw werk deels bestaan uit het afstemmen van de grote
lijnen qua software architectuur met andere partners. Vervolgens ontwikkel je
een deel van de software samen met de ontwikkelaars van de andere partners.
Het is hierbij belangrijk dat je begrijpt hoe het totaalplaatje in elkaar zit, maar je
kunt zelf een focusgebied kiezen om in te gaan ontwikkelen (bijvoorbeeld frontend, backend, robot aansturing). Daarnaast neem je deel aan
projectbijeenkomsten in binnen- en buitenland, en werk je samen met designers,
onderzoekers, ontwikkelaars en zorgverleners.

Functie-eisen
•
•
•
•

HBO/WO opleiding ICT, minimaal 3 jaar ervaring
Zelfstandig, daadkrachtig en oplossingsgericht
Interesse in eHealth domein en robotica
Een mix van front-end, back-end en app ontwikkeling:
o Ervaring met Java, Angular en ReactNative
o Je vindt je weg in HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, XML, PHP, Apache, Tomcat
o Bij voorkeur heb je ervaring met ontwikkeling van hybride/mobiele apps in AngularJS
o En mooi meegenomen: GIT, Java Spring, REST API’s, Hibernate

Overige informatie
ConnectedCare biedt een plezierige werksfeer, waarin we flexibel werken in teamverband. Directe communicatie en
informele omgangsvormen staan centraal. ConnectedCare biedt ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke
ontwikkeling. Onze vernieuwende projecten en de samenwerking met klanten en helpen je om te blijven ontwikkelen
en groeien in je vak. We werken 1 dag per week op kantoor (regio Arnhem/Nijmegen), de overige dagen mag je zelf
invullen (werktijden en locatie). Wel dagelijks overleg via skype en afstemming via mail.

Contactinformatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen per mail, of op het nummer 06 – 2427 3446. Spreekt deze vacature je
aan? Stuur je C.V. en motivatie naar Martijn Vastenburg, m.h.vastenburg@connectedcare.nl.
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Dienstverband:

Loondienst, 32-40 uur/week

