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Over Soulve
Bij Soulve verbinden we ideeën, mensen en techniek in de zorg. Vanuit die missie helpen wij zorginstellingen
met het realiseren van patiëntgerichte innovaties. Vaak zijn dit mobiele websites en/of apps die patiënten
helpen om meer grip te krijgen op hun situatie. Een van deze producten is de MediMapp
(http://prototype.medimapp.nl). Bij Soulve werk je dus aan maatschappelijk relevante producten die impact
hebben in de grotere zorginstellingen zoals academische ziekenhuizen.
Over het werk
We zijn op zoek naar een programmeur/software ontwikkelaar die ons team komt versterken. Je bent vanaf
het begin betrokken bij de ontwikkeling van onze producten en diensten. Je werkt in een jong en dynamisch
team aan technische oplossingen voor vraagstukken in de zorg. Jouw werk bestaat uit het bouwen van de
producten en het passend maken van de producten voor de specifieke zorgverlener. Je denkt actief mee over
technische oplossingen en adviseert projectleiders waar mogelijk.
Wie zoeken we
Naast minstens een bachelor in informatica of een andere relevante opleiding heb je werkervaring als software
ontwikkelaar. Je hebt vaardigheden op het gebied van C#, JavaScript, HTML en CSS en je bent op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen op het gebied van software ontwikkeling. Zelfstandig, probleemoplossend denken en
verantwoordelijkheid dragen zijn een must om bij Soulve aan de slag te gaan. Daarnaast ben je gemotiveerd
om bij een jonge organisatie te werken waarin ambitieuze doelen worden nagestreefd. Ben je op zoek naar een
baan waarbij je je technische skills kan gebruiken om innovatie in de zorg mogelijk te maken? Dan is dit de
perfecte plek voor jou.
Samengevat
 (Afgeronde) BSc. of MSc. opleiding informatica of een andere relevante opleiding;
 Net afgestudeerd of 1 à 2 jaar werkervaring als software ontwikkelaar;
 Kennis van C#, JavaScript, HTML, CSS;
 Pré is kennis over zorggerelateerde technieken;
 Pré is ervaring HL7, DICOM & XDS
 Pré is ervaring met SCRUM en werken in teams
De functie beslaat 32 uur tot 40 uur per week.
Zoeken wij jou?
We maken graag kennis met je! Stuur je CV en motivatie info@soulve.nu en we nemen contact met je op.

