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Full-stack developer

Frontend Ontwikkelaar
Directe omgeving Utrecht • 40u
Wil jij jouw kwaliteiten als ontwikkelaar gebruiken om de zorg te verbeteren?
Wij zijn Opdrachtgever
Al 20 jaar het meest gebruikte en onafhankelijke zorgplatform voor het aanbieden en vinden van zorg.
We verbinden zorgverleners onderling en met hun patiënt, met de juiste informatie, op het juiste
moment, op de juiste plek. Met onze landelijke infrastructuur maken we veilige informatie-uitwisseling
en betere samenwerking tussen zorg-professionals mogelijk. Zo krijgt iedereen meer grip op het
zorgtraject en zorgen we dat de best mogelijke zorg voor iedereen bereikbaar wordt.
Vrijwel alle huisartsen, ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en laboratoria gebruiken ons platform,
evenals veel GGZ-, VV&T-zorginstellingen, gemeenten, paramedici en vrijgevestigde professionals. In
2020 werden 14 miljoen verwijzingen en diagnostiek aanvragen met bijhorende gegevensuitwisseling
via Opdrachtgever gedaan, voor meer dan 6 miljoen individuele patiënten.
Als succesvol techbedrijf en marktleider in digitale gegevensuitwisseling en communicatie binnen de
zorg bevinden we ons in een uitdagende werkomgeving: de medische wereld is complex, de
mogelijkheden van IT-oplossingen groot en de beveiliging en correctheid van medische
gegevensoverdracht zijn van enorm belang.
Kortom, we zijn een bedrijf met een grote ambitie waar je als gedreven professional het verschil kan
maken en waar ambitie en creativiteit worden gewaardeerd!
Jouw rol bij Opdrachtgever
Als frontend softwareontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het maken van kwalitatief goede code
om ons platform te verbeteren of nieuwe features beschikbaar te maken. Je werkt in een agile team,
met onder meer een UX-designer. Je bent verantwoordelijk voor:
•

Technisch design en dagelijks opleveren van nieuwe features

•

Onderhoud van het systeem

•

Het opleveren van begrijpelijke code, waarbij je ook een oog hebt voor performance en
security

• Code-reviews van code van je collega’s
Technische stack
•

Volledig up-to-date codebase in Angular

•

Eigen design syste

•

VR-testing (WebdriverIO/Jasmine)
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De ideale kandidaat is
•

Ervaren in frontend ontwikkeling met Angular

•

Iemand met oog voor detail

•

Een teamplayer

Wat wij bieden
•

Een jong en informeel team van enthousiaste en gedreven professionals dat dagelijks met
overgave werkt aan het verwezenlijken van de missie

•

Een werkplek op ons prachtige kantoor aan de Vecht, maar ook een ergonomische
thuiswerkplek

•

Aandacht voor jouw ontwikkeling door persoonlijke aandacht, onze Academy, onze
ontwikkeldagen en een aanvullend persoonlijk ontwikkelbudget

•

Kennisdeling met collega’s in de guilds of in een Tech Afternoon

•

De mogelijkheid om bij te dragen aan het bereikbaar maken van de best mogelijke zorg

•

Plezier! Met onze (digitale) events en (sport)activiteiten zorgen we voor een ontspannen sfeer
en houden we je ook nog eens scherp en fit!

Locatie: Utrecht / Opdracht: vaste dienst
Een intakegesprek wordt standaard ingepland alvorens het cv eventueel bij de opdrachtgever
wordt voorgesteld, bovendien zal er minimaal één referentie van je gevraagd worden. Wil je
meer informatie? Neem dan snel contact op met Marcel Christoffel via mail:
marcel@olifantconsultancy.nl of bel: 06-50237960

