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Wij waarderen talent en passie! 

Ben je op zoek naar een veelzijdige, uitdagende functie met interessante groeikansen?  

Wil je werken in een innovatieve, inspirerende omgeving centraal in de Security Campus? 

Zijn een goede werksfeer en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling belangrijk voor jou? 

Geeft het bieden van hoge kwaliteit en precisie aan klanten je voldoening? 

Wij bieden je een interessante positie in een jong, innovatief bedrijf! 

Functieprofiel: stagiair/afstudeerder low code 
programmeur 
VisaCare en haar omgeving 

VisaCare behoort tot de nieuwe generatie ICT-bedrijven en heeft in de afgelopen jaren een geavanceerd 

expert systeem ontwikkeld wat vakinhoudelijke expertise, BPM en workflow verweven heeft. Het systeem 

past haar kunstmatige intelligentie toe en excelleert in de verregaande mate waarin het wet- en 

regelgeving automatiseert/robotiseert. Met behulp van haar algoritmen kan het systeem complexe 

bureaucratische processen, waaronder de immigratieprocedures, optimaal ondersteunen.  

VisaCare is awesome! 

Wij werken aan de toekomst en zijn op 

zoek naar serieuze talenten en gedreven 

mensen want voor ons staan Kwaliteit en 

Innovatie voorop. 

Vind jij het leuk om te werken met 

Kunstmatige Intelligentie (Artificial 

Intelligence)?  

Heb jij talent? 

mailto:info@visacare.nl
http://www.visacare.nl/
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Onderwijsinstellingen en internationale bedrijven worstelen met de complexiteit van wet- en regelgeving 

rondom hun internationaal personeel. VisaCare richt zich momenteel met name op deze groep en heeft 

een groot deel van de processen op dat gebied reeds geautomatiseerd. 

VisaCare is een jong groeiend ICT-bedrijf bestaande uit 8 medewerkers en een aantal externen, in een 

dynamische omgeving. Daardoor ontstaan voor medewerkers vaak nieuwe kansen en uitdagingen. 

Werknemers van VisaCare krijgen hierdoor veel mogelijkheden om, naast het ontwikkelen van hun functie, 

ook hun talenten en competenties verder te ontwikkelen. 

VisaCare is gevestigd in de New World Campus en lid van de Dutch Innovation Community en Social 

Innovation Europe. 

Belangrijkste kernwaarden zijn: kwaliteit, professionaliteit, no-nonsense. 

“It always seems impossible until it’s done” Nelson Mandela 

Functie: Stagiair/afstudeerder low code programmeur 

Als stagiair low code programmeur speel je een centrale rol binnen VisaCare. Met je analytische 

denkwijze, hands-on mentaliteit en communicatieve vaardigheden ben je in staat om te assisteren bij het 

naar verwachting te laten functioneren van het systeem. Je wordt aangestuurd door de teamleider. 

Verantwoording ben je verschuldigd aan de teamleider of directeur. Je werkt met name samen met de 

teamleider en 2e-lijns support medewerkers. 

Wat biedt VisaCare je concreet als mogelijke taken?  

Hoofdtaken 

Technisch beheer • Debugging (verhelpen van problemen)  

• Signaleren en voorkomen van problemen 

• Verfijning/verbetering bestaande techniek 

• Monitoring van de beveiliging, veiligheidsrisico’s en 

functionaliteit 

• Verkennen van nieuwe mogelijkheden/ontwikkelingen op alle 

aspecten van beveiliging 

• Het opstellen en onderhouden van de systeemdocumentatie 

• Het deelnemen aan overleg met technische 

samenwerkingspartners 

• Versiebeheer 

Ondersteuning  

2e lijns support SLA 

• Leveren van 3e-lijns ondersteuning bij problemen en 

incidenten 

• Bewaken naleving Service Level Agreements 

Ondersteuning 

configuratie 

• Technische assistentie bij de uitvoering van configuraties, 

wijzigingen en uitbreidingen. 

Testwerkzaamheden • Systematisch tests uitvoeren op bestaande en nieuwe 

functionaliteit (e.e.a. in samenwerking met teamleden)  
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Neventaken 

Ontwikkelingsprojecten • Analyseren, ontwerpen en ontwikkeling, testen en beheren 

van nieuwe functionaliteit 

• Voorbereiding, uitvoering, monitoring en begeleiding 

conversies 

Wie zoeken wij? 

Kennis/ervaring 

 • HBO/WO-denkniveau 

• Kennis van en ervaring met: HTML, CSS, javascript, OOP  

• Kennis en ervaring met databasebeheer 

• Kennis van datamodellen 

• Ervaring met low code platform(en) (aantoonbaar) 

• Ervaring met meer complexere applicaties is een pré 

• Werkervaring met werken in SCRUM/KANBAN is een pré 

• Aantoonbare goede beheersing NL en/of EN-taal in woord en 

geschrift 

Professionele competenties 

Probleemoplossend vermogen • Je hebt een leerbare instelling/bent leergierig 

• Je denkt in oplossingen. 

• Je oplossingen zijn efficiënt maar ook toekomstbestendig. 

• Je signaleert vrijwel direct wanneer je zelf geen optimale 

oplossing kun formuleren. 

Eigen werk organiseren • Je maakt je taken af. 

• Je kan zelfstandig en zeer nauwkeurig, maar toch efficiënt 

werken. 

• Je kunt prioriteiten goed stellen en meerdere projecten 

tegelijkertijd draaien is voor jou geen probleem. 

• Je houdt als vanzelfsprekend je collega’s up-to-date wanneer 

dit relevant is. 

• Geen 9-tot-17 mentaliteit. 

• Je signaleert eigen tekortkomingen en verbetert deze graag. 

Professionele vaardigheden 

Het is belangrijk dat je een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel hebt en aandacht hebt voor 

detail. Kwaliteit heb je hoog in het vaandel staan. Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent ook een 

constructief teamlid. Je hebt een proactieve werkhouding en neemt zelf het initiatief om je leidinggevende 

en collega’s te informeren waar nodig. Je bent je bewust van je eigen kwaliteiten en verbeterpunten 

(reflectief) en je staat open voor leren en ontwikkeling.  

Vergoeding 

€ 500,- bruto per maand (fulltime) 

Contact 

• Sollicitaties: Fabienne Reijnierse, algemeen manager, 06 1907 9205, E-mail: info@visacare.nl  

• Eventuele inhoudelijke vragen over de functie: Pierre Reijnierse, 06 4701 7471 
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