Labelsoft Clinical IT automatiseert al ruim 10 jaar zorg- en bedrijfsprocessen voor zorgprofessionals in de eerste
lijn. Huisartsen, huisartsenposten en zorggroepen maken gebruik van onze toonaangevende software. De
medewerkers van Labelsoft zijn professionals binnen hun vakgebied! Ze komen zelf uit de zorg of hebben
kennis van de automatiseringsprocessen van de klant. De communicatielijnen zijn kort en de organisatie is
informeel. Onze organisatie staat voor professionaliteit, zelfbewustzijn, openheid, transparantie en proactief
handelen.
Labelsoft Clinical IT is onderdeel van CompuGroup Medical AG (CGM). CompuGroup Medical is één van de
meest vooraanstaande eHealth bedrijven in de wereld. De software producten van CGM zijn specifiek
ontworpen ter ondersteuning van de medische en bedrijfsmatige activiteiten in apotheken, huisartspraktijken
en ziekenhuizen. De informatieservices voor betrokken partijen in de gezondheidszorg en de persoonlijke web
based gezondheidsdossiers, dragen bij aan een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg. De services van
CompuGroup Medical zijn gefundeerd op een unieke klantbasis van meer dan 400.000 artsen, tandartsen,
ziekenhuizen, apotheken, netwerken en andere dienstverleners. Met locaties in 19 landen en klanten in 43
landen wereldwijd, is CompuGroup Medical het eHealth bedrijf met één van de hoogste dekkingsgraden onder
eHealth dienstverleners. Zo’n 4.200 zeer gekwalificeerde medewerkers ondersteunen klanten met innovatieve
oplossingen voor de gestaag groeiende vereisten van de gezondheidszorg.
De belangrijkste bron van ons internationale succes en onze groei is de hoge motivatie, de vaardigheden en de
creativiteit van onze medewerkers. Streef je naar voortdurende persoonlijke ontwikkeling en groei? Ben je op
zoek naar steeds nieuwe uitdagingen? Werk je graag in een team? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie!
De afdeling Research & Development is verantwoordelijk voor het onderhouden, vernieuwen en installeerbaar
opleveren van de applicaties voor de professionele (eerstelijns) gezondheidszorg.
Er wordt ontwikkeld op het Microsoft platform (VB6, VB.Net, SQL Server).
Binnen de afdeling R&D hebben de medewerkers een grote eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
het tijdig opleveren van kwalitatief goed werkende software. Onderlinge communicatie en een flexibele,
pragmatische en resultaatgerichte samenwerking is van cruciaal belang.
Om op kwalitatief goede wijze te blijven voorzien in de groeiende vraag naar onze producten zijn wij voor onze
vestiging in Zoetermeer op zoek naar een ervaren

ervaren VB6 / VB.Net ontwikkelaar
( 1 FTE, 40 uur per week)
locatie Zoetermeer
Als ervaren VB6 ontwikkelaar ben je primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van
functionaliteiten in alle lagen van de VB6 applicaties. Je hebt een passie voor softwareontwikkeling, een
creatieve, analytische werkhouding en bent gewend om gestructureerd en accuraat te werken binnen een
team.

Functieomschrijving
•
•
•

Het ontwikkelen en onderhouden van functionaliteiten in alle lagen van de VB6 applicaties
Werkt binnen een team
Werkt in overleg met de product owner en andere teamleden en op basis van de requirements de te
ontwikkelen features uit
Is als teamlid mede verantwoordelijk voor het opleveren van goed werkende software

•

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

uitgebreide ervaring met VB6 en VB.Net
grondige kennis van SQL en SQL Server
ruime ervaring met ADO en ADO.Net
minimaal 10 jaar ervaring met het ontwikkelen van complexe applicaties
in staat requirements te vertalen naar goed werkende software voor de eindgebruiker
een goede uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands, Engels)
analytisch sterk, creatief, kwaliteitsbewust, pro-actieve instelling, teamspeler

Persoonlijke vaardigheden
•
•
•

Pragmatisch
Nauwkeurig
Analytisch vermogen

Aanbod
•
•

Een afwisselende en verantwoordelijke baan binnen een enthousiast en professioneel team in een
modern en snel groeiend bedrijf
Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Informatie
Voor meer informatie over Labelsoft Clinical IT, CGM Nederland of CGM AG verwijzen wij graag naar de
websites www.labelsoft.nl, www.cgmnederland.nl, www.cgm.com.
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie, kun je contact opnemen met A.M. Wijn, via
telefoonnummer 079-361 56 52.

Solliciteren
Wij zijn op zoek naar professionals in onze branche en markt en hebben het bovenstaande profiel met zorg
opgesteld. Indien je belangstelling hebt voor de functie en voldoet aan het gevraagde profiel en de functieeisen, dan ontvangen we graag je sollicitatie. Stuur je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en een curriculum
vitae, voor eind april 2015 per e-mail naar a.vinck@labelsoft.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

