
 
 
Zie jij het als een uitdaging om in een klein team bezig te zijn met het programmeren van onze  
core-applicaties? Jij kunt zelfstandig werken, maar ook in teams en met interne klanten? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Voor de afdeling ICT zoeken wij op korte termijn een: 
 

Senior Applicatie Programmeur (36 uur)  
 

Waar liggen jouw uitdagingen? 
Jij bent, samen met een collega, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van applicaties. Hierbij gebruik je zoveel 
mogelijk nieuwe programmeertechnieken. 
Daarnaast stel je functionele en technische specificaties op en lever je een bijdrage aan het onderhoud van bestaande 
software. Jouw communicatieve vaardigheden helpen je hierbij om de juiste informatie boven water te krijgen.  
 
Wij zoeken een klantgericht persoon, omdat jij in contact bent met andere stakeholers binnen deze applicaties. De 
bijbehorende wensen en eisen vertaal jij in functionele specificaties. Voor de meeste applicaties zal dit gebeuren 
onder leiding- en met ondersteuning van een Validation Engineer. Je weet je een beeld te vormen van de uitdagingen 
van de gebruiker en bent in staat om ook buiten de gevestigde paden te denken. Het bewaken van de kwaliteit van 
het programma en het regelmatig uitproberen van nieuwe ontwikkelmethoden en technieken behoort ook tot jouw 
takenpakket.  
 
Je hebt een uitgebreide kennis van de processen in verhouding tot de andere applicaties. Je kunt zowel zelfstandig- als 
in teamverband werken.  
 

Wat verwachten wij van jou? 

Onze ideale kandidaat voldoet aan de volgende functie-eisen: 

- HBO werk- en denkniveau (informatica gerelateerde opleiding); 
- Minimaal 4 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 
- Kennis van de programmeertalen/omgevingen  C# / .NET / Entity Framework / LinQ / MVC / WPF / Angular(JS) / 

Bootstrap; 
- Kennis van databases / SQL; 
- Kennis van restful (Web API); 
- Kennis van “business continuity principles”; 
- Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels; 
- Zelfstandig en onder tijdsdruk kunnen werken, volgens vastgestelde procedures; 
- Beschikken over probleemoplossend vermogen, logisch en abstract kunnen denken; 
- Competenties die belangrijk zijn in deze functie: klantgerichtheid, luisteren & sensitiviteit, initiatief, 

aanpassingsvermogen & flexibiliteit, samenwerken, prestatiemotivatie, plannen en organiseren, 
probleemanalyse; 

- In staat zijn proactief te anticiperen op ontwikkelingen binnen het eigen kennisgebied; 
- Ervaring binnen GxP omgevingen is een pre. 

 

Wie zijn wij? 

Cardialysis is een Nederlandse Contract Research Organisatie, die toonaangevend is in het gebruik van nieuwe 
cardiologische technieken bij klinische studies. Naast Project Management leveren wij ook diensten op het gebied van 
Monitoring, Core Lab, Data Management, Safety Reporting, Biostatistics en Medical Affairs. Onze opdrachtgevers zijn 
onder andere de cardiologische device industrie en farmaceutische bedrijven. 

 

Informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met René van den Berg, Manager ICT, of Anouk Stam, Manager HRM. 
Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 010 – 206 28 28. Ook verwijzen wij je naar onze website 
www.cardialysis.com. 

 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken jij je in het profiel? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Je kunt je 
motivatie met curriculum vitae sturen aan: Cardialysis BV | Afdeling HRM | Postbus 2125 | 3000 CC Rotterdam, of per 
e-mail aan: hrm@cardialysis.nl. 
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