Softwareontwikkelaar - Obasi te Tienen
Zin in een nieuwe uitdaging? Werken in een groeibedrijf binnen de ICT van de
zorgsector.
Werken bij Obasi, dat is werken bij een door waarden gedreven organisatie met een hart voor mensen.
Obasi biedt kwalitatieve, stabiele en beveiligde softwaretoepassingen op maat van de zorgsector om haar cliënteel
(Psychiatrische Ziekenhuizen, Initiatieven Beschut Wonen, Mobiele Teams, Thuiszorg, CGG’s, PVT, SP-diensten, Woonen Zorgcentra, Revalidatiecentra, …) op zowel medisch, paramedisch, verpleegkundig, administratief, logistiek als
financieel vlak optimaal te automatiseren.
Onze software wordt dagelijks gebruikt door ruim 14.000 zorgverstrekkers, paramedici, verpleegkundigen en
ziekenhuismedewerkers doorheen heel Vlaanderen.
In een sector waarin de ontwikkelingen op het vlak van zorg-ICT in een stroomversnelling zitten, heeft Obasi de voorbije
2 jaar intensief samengewerkt met verschillende zorginstellingen om een nieuwe medicatiemodule te
ontwikkelen. Door deze samenwerking werd het mogelijk om een complete en kwaliteitsvolle module te ontwerpen die
behoort tot één van de beste van de markt. Ondertussen blijven wij ons software-aanbod verder uitbreiden en
perfectioneren wij ons paradepaardje, een ultramodern en sectorbreed geïntegreerd elektronisch zorgdossier.
Als groeiend bedrijf zijn we op zoek naar een softwareontwikkelaar (m/v) om ons team voor technische cel te
vervoegen.

Functieomschrijving
Als softwareontwikkelaar kom je bij Obasi terecht in een hecht en gestructureerd team. Samen met je collega’s sta je in
voor de analyse en ontwikkeling van software op maat van onze klanten. Na een opleidingsperiode ben je in staat om de
nodige support te leveren voor deze toepassingen.
Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband naargelang de noden van het project. Tevens draag je bij aan een
positieve werking van het team, initiatief voor nieuwe ideeën worden steeds geapprecieerd.
Je zorgt voor de nodige kwaliteit van jouw geleverde werk en probeert hierbij steeds je technische kennis te verrijken.
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Profiel
 Bachelor in de informatica of gelijkwaardig door ervaring
 Minimum 3 jaar relevante werkervaring
 Kennis/ervaring met Java, SQL (Oracle)
 Kennis/ervaring met een of meerdere onderstaande is een pluspunt





Security aspecten: SAML, x809, 2FA, database
Webservices: SOAP, Rest
Application server: Wildfly, Glassfish, Oracle fusion Middleware
Technologieën/frameworks: web, OSGI, RMI, Spring



Networking: TCP/IP, sockets

Versioning systemen: Git, SVN…

Linux
 In het bezit van rijbewijs B

Aanbod








Ruimte tot zelfstandig werken en initiatief nemen
Ontwikkeling met hedendaagse technologieën/tools
Je maakt deel uit van een jong en dynamisch en gemotiveerd team
Een marktconform loon
Extra-legale voordelen
Firmawagen
Een voltijds en vast contract

Correspondentie & contact
Interesse voor deze functie?
Stuur dan meteen je sollicitatiebrief en cv naar:
Obasi, vzw
t.a.v. Dhr. L .De Smedt,
Bietenweg 15, 3300 Tienen of
mail naar lieven.desmedt@obasi.be
Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 016/82.24.50 (Wim Arickx) of op onze website www.obasi.be.
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