
 

 

TALENTVOLLE SOFTWARE 
DEVELOPER DIE BIJDRAAGT 
AAN EEN BETERE ZORG 
Heb jij het in je om technische en procesmatige 
verbeteringen te brengen? 
 
@ APELDOORN 

 

Wil jij met je werk graag een maatschappelijke 
bijdrage leveren? Dat kan bij deze organisatie! 
Zij richten zich op de verticale markt 
Geestelijke Gezondheidszorg. En bieden IT-
oplossingen voor een efficiënter zorgproces. 
De business unit GGZ telt 65 collega’s, waarvan 
er 35 werken in het development team. Als 
Software Developer is de impact die jouw werk 
heeft groot. Dagelijks maken ruim 30.000 
psychologen gebruik van de functionaliteiten 
die jij hebt ontwikkeld. 

 

“Programmeren is mijn passie. Ik 
leer elke dag van mijn ervaren 
collega’s en vind het interessant 
dat ik me verder kan verdiepen 
in diverse technologieën.” 

Je ervaart de voordelen van werken in een 
klein bedrijf: de collega’s kennen elkaar, de 
lijntjes zijn kort, de hiërarchie is plat en het is er 
informeel en gezellig. De organisatie maakt 
deel uit van een netwerk van ca. 35 andere 
verticale markt software bedrijven in 
Nederland, die allemaal onderdeel zijn van 
Total Specific Solutions. Je hebt hierdoor 
doorgroeimogelijkheden te over. Best 
practices worden actief tussen de bedrijven 
uitgewisseld. Er wordt veel waarde gehecht 
aan de nieuwe ideeën die jij als frisse starter 
meebrengt. 
 

WAAROM BEN JIJ NODIG? 
Regie over de zorg, voor zowel cliënt als 
zorgverlener, is de belangrijkste trend in de 
hedendaagse zorg. Nieuwe technologieën 
bieden hiervoor een helpende hand. Met de 
“mijn Quarant” suite heeft een psycholoog alle 
essentiële patiënt informatie steeds bij de 
hand en kan hij veranderingen in het 
Patiënten Dossier en behandelplannen 
efficiënt delen met andere behandelaren en 
de verzekeraar. Online, via de desktop en op 
mobiele apparaten.  

 WHAT’S IN IT FOR YOU? 
 Je komt te werken in een hecht en zeer 

betrokken team, waarin men toegankelijk is 
en waar het kennisniveau hoog is!  

 Je gaat snel veel en brede kennis opdoen. 
 Kennisdeling is een belangrijk onderdeel 

van de cultuur en regelmatig worden sociale 
activiteiten georganiseerd. 

 Dit is een goed moment om in te stromen. 
De organisatie maakt een interessante en 
leerzame organisatieverandering door. 
 
 

HET PAPIERTJE 
Jij hebt een passie voor IT en programmeren 
en dus ook Informatica / Computer Science 
gestudeerd. Je ICT Vaardighedenlijst is flink 
gevuld en je wilt niets liever dan je hierin 
verder specialiseren en je vaardigheden 
uitbreiden. 
 
 
JOUW PROFIEL 

 

NAUWKEURIGHEID 

PLANNINGSORIËNTATIE 

VOLHARDING 

MONDELINGE VAARDIGHEDEN 

SCHRIFTELIJKE VAARDIGHEDEN 

AMBITIE 



 

 

 
  

De business unit GGZ maakt grote stappen op 
technologisch en functioneel vlak. Innoveren 
staat centraal. Daarom willen ze jou, als 
innovatieve techneut met slimme ideeën, 
graag verwelkomen in het team. 
 

WAT GA JE DOEN?  
Je gaat als Software Developer werken aan de 
desktop-, mobiele- en web oplossingen van 
mijnQuarant. Je zet functionele ontwerpen om 
in werkende oplossingen. Hierbij neem je het 
hele pallet van technisch ontwerp, 
ontwikkeling, test en documentatie voor je 
rekening. Een allround Developer functie dus, 
waarin de wisselwerking tussen jou en je 
collega’s zeer belangrijk is. Per release worden 
er nieuwe multidisciplinaire Scrum teams (van 
functioneel ontwerpers, ontwikkelaars, testers 
en product managers) gevormd, gericht op de 
functionaliteiten die moeten worden 
gebouwd. In 2 tot 4 maanden werk je met je 
team in sprints naar de nieuwe release toe. 
Ontwikkelingen vinden plaats op basis van 
Java of .Net. Er wordt momenteel zowel 
gezocht naar een starter met een voorkeur 
voor Java als een starter met een voorkeur voor 
.Net. Op termijn zal je beide talen onder de 
knie krijgen en zo nog breder inzetbaar zijn! 
 
Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

 Zoals hierboven beschreven heb je een 
divers takenpakket! Geen dag is hetzelfde. 

 Qua technologie wordt er gewerkt met Java, 
.Net, relationele databases, SQL en XML.  

 Er wordt gewerkt aan uitdagende projecten. 
Zo wordt het core systeem vernieuwd om 
flexibeler aan te kunnen passen aan wet- en 
regelgeving. En er worden nieuwe portalen 
en apps gebouwd.  

 Innoveren, leren en steeds verbeteren. Dat is 
de mindset van dit bedrijf. Er wordt dus van 
je verwacht dat je verbetervoorstellen 
aandraagt en ten uitvoer brengt. 

 

INTERESSE? 
Heb je interesse en wil je solliciteren of meer 
informatie over de functie? Neem dan contact 
op met Marilou Renders, via 
m.renders@procam.nl of 06-31791869. 

 DE IDEALE KANDIDAAT: 
 
 Is een techneut in hart en nieren 
 Heeft al flink veel programmeerervaring 
 Is analytisch sterk en leergierig 
 Heeft een brede technische interesse 
 Wil bijdragen aan innovatie 
 Heeft een mening en draagt deze uit 
 Is communicatief en sociaal sterk 
 Staat stevig in zijn schoenen 
 Toont initiatief en is kritisch 

 
 

IT TRAINEESHIP OF THE 
YEAR 

 
 
Procam’s CareerCraft Academy® is al drie jaar op rij 
uitgeroepen tot IT Traineeship of the Year 
Memory Group, 2015, 2016 en 2017 
 

 

OVER PROCAM EN DE 
CAREERCRAFT ACADEMY® 
Bij Procam sta jij centraal. Wij helpen jou bij 
het ontwikkelen van een carrière waarin jij je 
gelukkig en geïnspireerd voelt. Kort gezegd: 
jouw droombaan. We noemen dat ‘career 
crafting’. Dit bereiken we met onze 
prijswinnende CareerCraft Academy® van 24 
maanden. Vanaf dag één ga jij aan de slag bij 
een van deze opdrachtgevers, en werk je aan 
je persoonlijke ontwikkeling (‘Wie ben ik?’), je 
functionele ontwikkeling (‘Wat kan ik?’) en je 
loopbaanontwikkeling (‘Wat wil ik?’). 
 
Is dit jouw droombaan en word je hier 
aangenomen? Gefeliciteerd, de CareerCraft 
Academy® gaat van start. Dat betekent: 
maandelijkse gesprekken met jouw eigen 
coach, 25 dagdelen training, inspirerende 
kennissessies, een introductieweekend en heel 
veel learning on the job. Zo kun jij je passie 
vinden en je kwaliteiten optimaal ontwikkelen. 
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