
Gezocht

Full Stack Developer

Wat je meebrengt

Herken je jezelf in het volgende profiel? Dan komen we graag met je in contact

 0-5 jaar ervaring in een vergelijkbare functi
 in het bezit van een HBO of WO diploma
 goede kennis van en praktische ervaring met (een gedeelte van) onze stack. Dat betekent

 Java binnen Android studio voor de Android touchpoints,
 JavaScript, HTML en CSS, Python voor de web touchpoints, en
 Linux, mySQL, Redis, Docker voor de backen

 enthousiast en leergierig - je bent positief ingesteld en gaat geen uitdaging uit de we
 proactief, gestructureerd en zelfstandig






Wat wij bieden

We bieden je een aanstelling (parttime of fulltime) binnen ons hechte ontwikkelteam, tegen 
een marktconform salaris. We geven je de ruimte, maar ook de verantwoordelijkheid, om 
grotendeels zelf je tijd in te delen. Daarnaast zijn we flexibel als het aankomt op werktijden en 
werken vanuit huis (al is ons kantoor in Delft - dichtbij station en parkeergelegenheid voor de 
deur -  van alle gemakken voorzien!). De goede sfeer houden we erin door regelmatig een 
borrel te drinken op vrijdag en af en toe een uitstapje te maken. Je bent van harte welkom!






DigiNova is een jong, ambitieus software en robotica 
bedrijf dat de wereld een stapje verder wil helpen. Ons 
klantbestand neemt toe en daarmee ook de wensenlijst 
voor onze applicaties en robots. Wil jij meebouwen aan 
onze groeiende organisatie? Misschien ben jij wel onze 
nieuwe full stack developer!

Je werkzaamheden

Als full stack developer ben je onderdeel van ons development team. Samen zetten jullie 
klantwensen om naar gebruiksvriendelijke en schaalbare software. Je werkt aan onze 
robotapplicaties en bijbehorende interfaces (Android, web) die verbinden met onze cloud 
service (API), Daarbij denk je vanuit technisch oogpunt na over de veranderingen die nu en in 
de toekomst plaatsvinden. Op dagelijkse basis ga je aan de slag met

 het maken van wireframes en prototypes op basis van klantwensen,
 het implementeren en documenteren van nieuwe features, e
 het optimaliseren van de performance en efficientie van onze omgevingen.



Er wordt een agile werkwijze gehanteerd met veel ruimte voor eigen inbreng. Je takenpakket 
is gevarieerd en daarmee is geen week hetzelfde.






Geïnteresseerd of heb je een vraag?

Neem contact op met Jeroen Wildenbeest (jwildenbeest@diginova.nl, 06 19 5005 
81). Om te solliciteren stuur je je CV en motivatiebrief naar dit adres, dan nodigen 
we je uit voor een kop koffie en een goed gesprek!

Wie wij zijn

DigiNova heeft als missie de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren in een veranderende 
maatschappij. Niet de techniek staat in de spotlight, maar de uitdaging die om de techniek 
vraagt. 



We zijn actief in de hospitality en de zorg: gebieden waarin gebruiksvriendelijkheid enorm 
belangrijk is! Daarom streven we ernaar onze producten naadloos aan te laten sluiten op de 
praktijk. Voor de hospitality betekent dit het optimaliseren van de inzet van personeel en het 
stroomlijnen van de bezoekersontvangst door de inzet van techniek (www.myAmigo.nl).  In de 
verpleeghuiszorg focussen we op het welzijn van ouderen en werkdrukverlaging voor 
personeel, door sociale robot Pepper in te zetten als maatje voor ouderen met dementie 
(www.PebbelZorgt.nl).



Om dit te realiseren hebben we onze eigen Django-gebaseerde API en twee webapplicaties 
(Lit-element, RxJS & SCSS). Daarnaast leveren we de robot of tablet met bijbehorende in-
house ontwikkelde applicaties (Android). Ons platform is gekoppeld met de Office 365 
omgeving via MS Graph. In de toekomst verwachten we ook met andere systemen te 
koppelen (bijv. elektronisch patientendossiers).



We hebben de ambitie komend jaar aanzienlijk te groeien. Nu is ons kantoor gevuld met bijna 
evenveel robots als mensen. De hoogste tijd voor versterking in de vorm van een nieuwe full 
stack developer!












