
Titel: 

GEZOCHT: Stagiair Software developer (voorheen: Applicatie- en mediaontwikkelaar) 

Bedrijfsprofiel 

ZorgfocuZ is een onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector. Wij werken onder andere voor instellingen in de 

ouderenzorg, jeugdzorg, GGZ, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en gemeenten. 

Eén van de onderzoeken die wij vaak uitvoeren is het klant/cliënttevredenheidsonderzoek. Door middel van vragenlijsten 

en interviews meten we de tevredenheid van cliënten in de ouderenzorg. 

De informatiesystemen die we hiervoor nodig hebben, hebben wij zelf in beheer en ontwikkeling. Je kan hierbij denken aan 

systemen voor het verzenden van online vragenlijsten en het maken van rapporten van verzamelde data. Als ICT'er ben jij 

verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van deze systemen. 

Wij zoeken een stagiair Applicatie- en mediaontwikkelaar 

Als applicatieontwikkelaar/webdeveloper bij ZorgfocuZ ben je dagelijks bezig met het doorontwikkelen van ons 

klantenportaal (PHP, MySQL, JavaScript). Hierbij werk je samen met je collega's van het ICT-team en de IT-functionaris die je 

praktijkopleider zal zijn. Samen met hem ga je op zoek naar een passende uitdaging en krijg je de kans om functionaliteiten 

te ontwikkelen die direct in de praktijk gebruikt zullen worden. 

Zowel klanten als medewerkers maken gebruik van het klantportaal. Klanten gebruiken het portaal om up-to-date 

resultaten van onderzoeken, in de vorm van grafieken en tabellen, te bekijken. Medewerkers gebruiken het bij het opzetten 

van onderzoeken, het uitwisselen van bestanden met gevoelige informatie en bij het rapporteren richting klanten. 

Wil jij meewerken aan een product dat direct in de praktijk gebruikt gaat worden en hiervoor ook nog eens een leuke 

vergoeding ontvangen? Dan is deze positie wellicht iets voor jou. 

Wat verwachten wij van jou? 

- Je hebt in meer of mindere mate kennis van PHP (Laravel), MySQL, Javascript (Vuejs), Docker en wilt je hierin 

verder ontwikkelen 

- Ervaring met GIT en/of het werken in GitLab is mooi meegenomen 

- Je bent gedreven, enthousiast, netjes, betrokken, initiatiefrijk 

Wat bieden wij jou? 

Wij bieden een passende stagevergoeding, maar vooral een hartstikke leuke en inspirerende stage in een groeiend en fris 

bedrijf. Vast staat in ieder geval dat we graag willen bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van een student. Want als 

oud-studenten van zowel het Alfa-college, het ROC Noorderpoortcollege, de Hanzehogeschool als de RUG weten wij hoe 

leuk en leerzaam een goede stageperiode kan zijn! Wij bieden een leuke werkomgeving in de stad Groningen. De stage is 

per direct beschikbaar. 

Interesse? Neem dan contact op met Ward Holthof (050 - 82 00 461) of mail je cv naar sollicitatie@zorgfocuz.nl. 
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