Promedico ICT
Promedico is een toonaangevende softwareleverancier op de Nederlandse markt van
zorgtoepassingen. Met onze oplossingen ondersteunen we onder andere
(apotheekhoudende) huisartsen, apothekers, assistentes en praktijkondersteuners bij hun
dagelijkse werkzaamheden. De wereld van de zorg is complex en dynamisch. Wij dragen bij
aan de zorg door de beste en meest innovatieve zorgtoepassingen te ontwikkelen en te
onderhouden ter ondersteuning van patiënten en zorgverleners binnen de eerstelijns zorg.
Dagelijks werken we op ons kantoor in Utrecht met meer dan 100 medewerkers intensief
samen met onze eindgebruikers. Met als doel: de beste zorg voor iedereen mogelijk maken!

Wij zijn op zoek naar een:
SOFTWARE DEVELOPER VDF
Als Software Developer werk je als lid van een Scrum team aan een complexe Windows applicatie,
geschreven in 4GL Dataflex. Je werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen van front-end / backend en business logica, meedenken over architectuur en complexe features en het optimaliseren
van de applicatie o.a. voor de SAAS omgeving.
Wie zoeken wij
Wij zoeken een enthousiaste Software Developer die een aantal jaren development ervaring heeft
in Dataflex of een taal gelieerd aan de Windows omgeving, bijvoorbeeld C#, C++ of VB, die bereid is
om zich de wondere wereld van Dataflex eigen te maken. In deze rol wordt er van je verwacht dat
je problemen omzet in concrete oplossingen en goed samenwerkt met collega ontwikkelaars in het
software ontwikkelproces. Ontwikkelen van programmatuur doe je nauwkeurig, met veel aandacht
voor het resultaat. Je vindt kennisdeling en coachen van je collega’s belangrijk.
Wat breng je zeker mee
+ HBO/Academisch werk- en denkniveau en een ICT gerelateerde opleiding
+ Ervaring met het ontwikkelen van Windows en web applicaties, evenals het werken met
webservices (SOAP / XML)
+ Ervaring met Microsoft SQL server en uiteraard SQL
+ Goede beheersing van de Nederlandse taal
Wat breng je bij voorkeur mee
+ Ervaring met DataFlex, Webapp, Dataflex Reports, Active-X of .NET controls
+ Kennis van de Windows omgeving (client / server), IIS
+ Ervaring met werken in een agile omgeving binnen een Scrum team
+ Interesse in het ontwikkelen van ICT oplossingen voor de zorg
promedico.nl

Wie ben jij
+ Je bent analytisch en snel thuis in een complexe applicatie om snel productief te zijn
+ Je werkt onderzoekend en resultaat gericht zodat je efficiënt problemen lokaliseert. Hiervoor
zoek je gedegen oplossingen
+ Je draagt actief kwalitatieve verbeteringen aan op alle facetten van software ontwikkeling
binnen de organisatie
+ Je bent een teamplayer, die ook goed zelfstandig kan werken
+ Je bent sociaal en communicatief vaardig
Wij bieden
+ Een zeer uitdagende en interessante functie in een dynamische organisatie binnen een
enthousiast team.
+ Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.
+ Goede arbeidsvoorwaarden.
+ Stoelmassages, fruit op de werkplek, vrijdagmiddag borrel, een actieve personeelsvereniging
en lekkere koffie;
+ Een fijne werkplek in een mooi kantoor dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Solliciteren?
Meer weten? neem contact op met Peter Westmeijer 030 6016699.
Staat deze vacature jou op het lijf geschreven? Wij zijn benieuwd naar jouw CV en motivatie!
Mail deze naar vacature@promedico.nl en wie weet zien we je binnenkort bij ons op kantoor.

