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VisaCare stelt Kwaliteit en Innovatie voorop!
Ben je op zoek naar een veelzijdige, uitdagende functie met interessante groeikansen?
Vind je het leuk om te werken met Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence)?
Wil je werken in een innovatieve, inspirerende omgeving?
Zijn een goede werksfeer en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling belangrijk voor jou?
Geeft het bieden van hoge kwaliteit aan klanten je voldoening?
Wij bieden je een interessante positie in een jong, innovatief bedrijf!

Functieprofiel: programmeur low code
VisaCare en haar omgeving
VisaCare behoort tot de nieuwe generatie ICT-bedrijven en heeft in de afgelopen jaren een expert systeem
(innovatieve saas-oplossing) ontwikkeld. Het systeem past kunstmatige intelligentie toe en excelleert in
de verregaande mate waarin het wet- en regelgeving automatiseert (robotiseert). Met behulp algoritmen
kan het complexe bureaucratische processen, waaronder de immigratieprocedures, optimaal
ondersteunen. Thans richt VisaCare zich op de markt van internationalisering en heeft een groot deel van

VisaCare is een jong groeiend ICT-bedrijf, thans bestaande uit 8 medewerkers en een aantal externen, in
een dynamische omgeving. Daardoor ontstaan voor medewerkers vaak nieuwe kansen en uitdagingen. Dit
biedt werknemers van VisaCare mogelijkheden om 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

Functiebeschrijving: Programmeur
Als programmeur ga je een centrale rol spelen binnen VisaCare. Je bent in de eerste plaats
verantwoordelijk voor het operationeel houden en voor het technisch onderhoud van het systeem. Naast
aanspreekpunt voor de 2e lijns support medewerkers, ben je tevens bij afwezigheid van de coördinator
aanspreekpunt voor samenwerkingspartners of technische functionarissen van klanten. Je bent
eindverantwoordelijk voor het oplossen van de escalaties die de 2 e lijns supportmedewerkers niet kunnen
oplossen. Indien nodig communiceer je hierover ook met klanten.
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de processen op dat gebied reeds geautomatiseerd.
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Naast deze kerntaken zijn er andere interessante nevenwerkzaamheden en, afhankelijk van je ambities,
mogelijkheden voor persoonlijke doorontwikkeling van vakkennis en vaardigheden maar ook “soft skills”.

Plaats in de organisatie
Als systeembeheerder word je aangestuurd door de coördinator ICT. Verantwoording ben je verschuldigd
aan de ICT-coördinator of directeur. Je werkt met name samen met de coördinator en 2 e lijns support
medewerkers.

Resultaatgebieden

Taken

Hoofdtaken
Technisch beheer

•
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning
2e lijns support SLA

Ondersteuning

•
•

Leveren van 3e lijns ondersteuning bij problemen en
incidenten
Bewaken naleving SLA (eventueel verder
aanvullen/specificeren)

•

Technische assistentie bij de uitvoering van configuraties,
wijzigingen en uitbreidingen.

•

Systematisch tests uitvoeren op bestaande en nieuwe
functionaliteit (e.e.a. in samenwerking met teamleden)

•
•
•
•

Ontwerpen en ontwikkelen nieuwe functionaliteit
Testen en implementeren nieuwe functionaliteit
Begeleiding conversie
Web- en interfacedesign

configuratie
Testwerkzaamheden

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

Neventaken
Functionele
doorontwikkelingsprojecten

Competentieprofiel - functie-eisen
Kennis
•
•
•
•
•
•
•
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HBO/WO-denkniveau
Kennis van en ervaring met: HTML, CSS, javascript, OOP
Kennis en ervaring met databasebeheer
Kennis en ervaring met relationele databases
Kennis van datastructuren is een plus
Kennis van complexere applicaties is een plus
Kennis van en ervaring met Java is een plus
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•
•

Kennis van Apache Velocity is een plus
Aantoonbare goede beheersing NL en/of EN-taal in woord en
geschrift

•
•
•
•

Taken afmaken
Zelfstandig en heel nauwkeurig kunnen werken
Prioriteiten kunnen stellen
Focus

Professionele competenties
Probleemoplossend vermogen
Eigen werk organiseren

Organisatiesensitiviteit
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
constructieve teamgenoot. Je hebt een proactieve werkhouding en neemt zelf het initiatief je
leidinggevende te informeren. Je bent je bewust van je eigen kwaliteiten en verbeterpunten (reflectief) en
je staat open voor leren en ontwikkeling.

Doorgroeimogelijkheden
•
•
•

(ruime) Mogelijkheden om, afhankelijk van je kennis en ervaring, zelfstandig de ontwikkeling van
nieuwe functionaliteit op je te nemen of deze te ondersteunen.
Doorgroeimogelijkheden in meer verantwoordelijke functies wanneer de organisatie groeit.
Mede verzorgen van trainingen over toepassingsmogelijkheden.

•
•
•
•
•
•

Opleidingsmogelijkheden, competentie-ontwikkeling en uitstekende begeleiding.
Goede arbeidsvoorwaarden.
Interessant en afwisselend werk;
Talentvolle collega’s;
Zeer prettige werksfeer (informeel en professioneel)
Interessante, dynamische werkomgeving

Duur
•
•
•

Full time (32-40 uur)
Wij zoeken iemand voor de langere termijn
Salarisindicatie: salaris (afhankelijk van kennis en ervaring) € 2150,- -tot € 3600,- bruto per maand bij
full time (40 uur) dienstverband.
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Arbeidsvoorwaarden
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