Vacature: Software ontwikkelaar voor innovatie in de zorg

Waarom Soulve?
Bij Soulve willen we voor iedere patiënt de best mogelijke zorg. Deze maatschappelijke impact
vinden we ontzettend belangrijk en hier werken we elke dag dan ook keihard voor. Zorg wordt steeds
complexer en het aantal chronisch zieken neemt toe. Patiënten komen in aanraking met veel
zorgverleners, folders, websites, verhalen en portalen. Zij zien door de bomen het bos niet meer.
Voor zorgverleners wordt de zorg ook complexer. Zorgverleners werken samen met steeds meer
collega’s en zorgketens waarmee ze samen zorg leveren. Hierdoor hebben zorgverleners steeds meer
behoefte aan grip op en overzicht over de zorg die zij aan een patiënt geven.
Onze missie is om de patiënt en alle betrokken zorgverleners te verbinden in één gezamenlijk
zorgtraject voor de best mogelijke zorg. Dit gezamenlijk zorgtraject geeft patiënten en alle betrokken
artsen voortdurend hetzelfde beeld over iemands zorg. Hierdoor kan een patiënt optimaal
ondersteund worden en weten alle betrokkenen hoe ze hier aan kunnen bijdragen.

Wat doen we eigenlijk?
Soulve biedt MediMapp aan als digitaal zorgplatform voor zorginstellingen en zorgketens. Patiënten
en zorgverleners werken met MediMapp op basis van digitale zorgpaden. Samen met onze opdrachtgevers richten wij deze digitale zorgpaden voor ze in binnen MediMapp.
Patiënten ontvangen MediMapp als een duidelijke en gebruiksvriendelijke app waarin zij de juiste
informatie op het juiste moment ontvangen. Zorgverleners kunnen vanuit hun huidige systemen
MediMapp gebruiken om digitale zorgpaden te volgen en af te stemmen met collega’s en ook om
hun patiënten constant te monitoren.
Wij hebben een passie voor zorg en technologie. We zijn elke dag bezig om ons product MediMapp
verder te ontwikkelen en verbeteren zodat we in de toekomst nog meer waarde creëren voor de
patiënten en zorgverleners die hier dagelijks mee werken.

Wij zijn flink aan het groeien
Soulve is als bedrijf aan het groeien (70% per jaar) en heeft de ambitie om over 3-5 jaar marktleider
te zijn op het gebied van digitale (transmurale-) zorgpaden binnen Nederland. Soulve zoekt
gemotiveerde en enthousiaste mensen om zo te blijven groeien.

De functie
Als software ontwikkelaar wordt je onderdeel van het ontwikkelteam van Soulve. De
werkzaamheden bestaan 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. 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.

Wie zoeken wij?
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.

Wij vragen
•
•
•
•
•

een afgeronde HBO/WO opleiding informatica of een andere relevante opleiding;
net afgestudeerd of 1 à 2 jaar werkervaring als software ontwikkelaar;
kennis van C#, JavaScript, HTML, CSS;
kennis over zorg gerelateerde technieken is een pré;
ervaring met SCRUM en werken in teamverband is een pré.

Wij bieden
•
•
•
•
•

een fulltime dienstverband (40 uur per week);
de mogelijkheid tot meegroeien met een hard groeiend bedrijf (in functie, salaris,
verantwoordelijkheden e.d.);
een super leuk team waar impact, groei, verbinding en lef centraal staan;
een marktconform salaris;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden (laptop, reiskosten en pensioenregeling).

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatie + CV naar sandra.dijkshoorn@soulve.nu onder
vermelding van ‘Software Ontwikkelaar’. Als je motivatie en profiel aansluiten bij wat wij zoeken
zullen we je uitnodigen voor een gesprek.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

