
 

 
Medior Software Developer 
Initiatiefrijk met 100% focus op goede code. 
 
Bij Symax werken we met passie aan de ontwikkeling van software voor de zorg.  
We hebben als maatschappij de uitdaging om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.  
Wij geloven dat de oplossing zit in de toepassing van nieuwe technologie. Die technologie is 
niet leidend maar ondersteunend en helpt zorgverleners, cliënten/patiënten en hun 
omgeving om de kwaliteit van zorg naar een hoger plan te tillen.  
Voorwaarde is dat het administratieve verlichting brengt, transparantie creëert en mensen 
met elkaar verbindt. 
 
We zoeken een gedreven software developer om in een klein team te gaan werken aan een 
nieuw eHealth product waarmee we nog meer impact kunnen genereren.  
 
Je bent leergierig en wilt graag werken aan het verder uitbreiden van onze eHealth 
oplossingen. Je hebt plezier in het bedenken, analyseren, aanpassen en testen van 
softwaresystemen. We zijn op zoek naar een echte teamplayer die bekend is met een Agile 
manier van werken die het belang inziet van goede communicatie. Je kunt je daarin zowel 
verbaal als schriftelijk zeer goed uitdrukken. 
 
JOUW PROFIEL 

• Je hebt minimaal vier jaar relevante werkervaring als software developer. 
• Je beschikt over een relevante opleiding op minimaal HBO niveau. 
• Je hebt niet alleen een liefde voor code, maar ook voor de Nederlandse en Engelse 

taal. 
• Je hebt meer dan gemiddelde kennis van de bouwstenen van het internet: HTTP, 

HTML, CSS en Javascript. 
• Je hebt ervaring met de ASP.NET en/of ASP.NET Core technology stack, termen als 

MVC en Razor zijn je niet vreemd. 
• Je hebt ervaring met SQL en bent geïnteresseerd in het maken van strakke, snelle 

queries door execution plans te analyseren en de juiste indexes aan te maken. 
• Je hebt ervaring met het werken met GIT repositories: fetch, merge, commit en push 

zijn voor jou geen vreemde termen. 
 
Herken jij jezelf in deze omschrijving en word je hier enthousiast van? Reageer dan snel! 
 
WIJ BIEDEN 

• Een moderne en horizontale organisatie.  
• Een leuke functie in een dynamische en informele werkomgeving. 
• Een hecht team waarbinnen voldoende ruimte is om je te ontwikkelen en verder te 

leren. 
• Een mooie werkomgeving in het centrum van Nijmegen met uitzicht op het 

Valkhofpark. 
• Marktconform salaris. 
• Laptop in bruikleen. 
• Prettige arbeidsomstandigheden (dagelijkse lunch, darts en gezelligheid). 
• Mogelijkheid om in deeltijd te werken. 



 

 
INLICHTINGEN 
We horen graag van je! Stuur je motivatie en CV vóór 20 januari 2020 naar geert@symax.nl. 
Voor meer informatie, kijk op onze websites: http://symax.nl en https://mextra.nl, of bel 
024 2022091 en vraag naar Geert Klein Breteler. 
 
Beste recruiters, acquisitie op basis van deze vacature wordt totaal niet gewaardeerd. 
Gelieve geen contact met ons te zoeken, bij voorbaat dank.  
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