
Titel: 

GEZOCHT: Stagiair webdevelopment – Ontwikkeling online portaal voor data invoer, data-analyse en data rapportage 

Bedrijfsprofiel: 

ZorgfocuZ is een strategisch adviserend onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector en sociaal domein. Jaarlijks worden 

meer dan 500 onderzoeken uitgevoerd voor een diversiteit aan klanten. Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, vaak 

ook een combinatie van deze methoden. Veel van de kwantitatieve onderzoeken (onderzoek door middel van vragenlijsten) 

worden online uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van onze eigen online enquête tool en online portaal (voor 

rapportages). 

Project: 

ZorgfocuZ is continu bezig om het online portaal verder te ontwikkelen. Het portaal wordt door medewerkers gebruikt om 

analyses en rapportages in klaar te zetten. Klanten gebruiken het portaal om resultaten van hun onderzoeken te kunnen 

bekijken. Het betreft dus een online portaal waarin data invoer, data-analyse en data rapportage kan plaatsvinden. Een 

gebruiker krijgt via een unieke inlog toegang tot het portaal. 

Het portaal biedt onder andere de volgende functionaliteiten/mogelijkheden: 

- Dashboard waarin rapportages, factsheets en samenvattingen kunnen worden gemaakt 

- Filteren en samenvoegen van data, genereren van grafieken, importeren en exporteren van datasets 

- Up- en downloaden van bestanden, rapportages en data 

- Real time inzage in verloop van een onderzoek (b.v. het aantal ingevulde vragenlijsten) 

- Invoeren van data en respondenten 

- Interactiemogelijkheid tussen de klant en haar respondenten (b.v. mogelijkheid om direct te reageren op klachten) 

- Interactiemogelijkheid tussen de klant en ZorgfocuZ (via een berichtencentrum) 

- Overzicht per klant van alle opgeleverde rapporten 

Wij zoeken een of meer stagiair(s) webdevelopment 

Om de verdere ontwikkeling van ons portaal mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar stagiaires webdevelopment die 

hieraan hun steentje willen bijdragen. Als stagiair webdevelopment ben je actief betrokken bij de opzet en de ontwikkeling 

van (een deel van) dit project. Hierbij werk je samen met je collega's van het ICT-team en de IT-functionaris die je 

praktijkopleider zal zijn en jou zal begeleiden in je werkzaamheden. Je kunt zelf kiezen aan welk deel van dit project je wilt 

werken en krijgt alle vrijheid mee te denken over de opzet van het portaal. Het doel hierbij is tweeledig: 

1. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van ons portaal 

2. Je voert een concrete opdracht/project uit wat je kunt gebruiken voor je opleiding 

ZorgfocuZ is zich bewust van het feit dat aan de opdracht vanuit je opleiding bepaalde eisen verbonden zullen zijn. Wij 

zullen je hierbij optimaal ondersteunen en gaan hier graag met je over in gesprek. 

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 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. 

mailto:sollicitatie@zorgfocuz.nl?subject=Sollicitatie%20Stagiair%20webdevelopment

