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Vacature: Low code programmeur
Ben jij de IT kanjer die ons team voltijd (32-40 uur) komt versterken?
Wij zoeken een gemotiveerde IT’er!
Een pietje-precies die het belangrijk vindt om keer op keer kwaliteit te leveren,
techniek waarop gebouwd en vertrouwd kan worden.
Graag voor de langere termijn, vanwege langere inwerkperiode.
We zullen op basis van je CV, een eerste gesprek en een assessment
bepalen of we samen aan de slag gaan.

1.
2.
3.
4.
5.

HBO/WO-denkniveau
Aantoonbare goede beheersing NL en/of EN-taal in woord en geschrift
Kennis van en ervaring met: HTML, CSS, JavaScript, OOP, databasebeheer, datamodellen
Ervaring met low code platform(en) is een pré
Ervaring met meer complexe applicaties en/of SCRUM/KANBAN is een pré

Leer-werkplek mogelijk!
Je kunt ook solliciteren als je aan de meeste functie-eisen voldoet en nog geen ervaring hebt met low
code platform(en) maar je aangetrokken voelt tot de functie.

Hoofdtaken
•
•
•
•
•

Debuggen (verhelpen van problemen en incidenten)
Signaleren en voorkomen van problemen en veiligheidsrisico’s
Verfijning/verbetering bestaande techniek
Bewaken naleving Service Level Agreements
Technische assistentie bij de uitvoering van implementaties, wijzigingen en uitbreidingen.

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”.
Hierbij gaat het om het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van hoogwaardige oplossingen,
gebaseerd op low code, ASP.NET, MS Azure en AWS.
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Wat we bieden
•
•
•
•
•
•

Opleidingsmogelijkheden, competentie-ontwikkeling en uitstekende begeleiding.
Goede arbeidsvoorwaarden.
Interessant en afwisselend werk.
Talentvolle collega’s.
Zeer prettige werksfeer (informeel en professioneel).
Salaris: (afhankelijk van kennis en ervaring) € 2150,- tot € 3800,- bruto per maand bij full time (40
uur) dienstverband.

Wie wij zijn
VisaCare is een groeiend IT-bedrijf van momenteel 8 medewerkers dat in de afgelopen jaren een nextgen expertsysteem heeft ontwikkeld dat vakinhoudelijke expertise, BPM en workflow geïntegreerd
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 compliant ondersteunen. Een belangrijke groep klanten zijn
onderwijsinstellingen en internationale bedrijven die worstelen met de complexiteit van wet- en
regelgeving rondom hun internationaal personeel.

Contact
•

Sollicitaties: Fabienne Reijnierse, algemeen manager, +31 (0)6 190 79 205, info@visacare.nl
Eventuele inhoudelijke vragen over de functie: Pierre Reijnierse, +31 (0)6 470 17 471

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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