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SENIOR SOFTWARE ENGINEER (Fulltime of parttime) 
 
Ben jij de Senior Software developer die energie krijgt van het ontwikkelen van software en contact 
met klanten en collega’s? Dan komen we graag met je in gesprek! 
 
“Door de software die ik ontwikkel krijgen patiënten meer aandacht en betere zorg. Patiënten worden 
sneller geholpen en er worden minder medicatiefouten gemaakt.”  
 
Functie 
Als Senior Software Engineer werk je met klanten en collega’s aan middelgrote en grote software 
projecten. Je luister en stelt de juiste vragen. Je brengt de bestaande organisatie, software 
landschap, processen, data, aanwezige ideeën, projectdoelstelling, gewenste fasering en overige 
inzichten in kaart. Je analyseert, overlegt en werkt plannen uit. Je geeft enthousiaste en overtuigende 
presentaties.  
Samen met Software, Verkoop en Engineering werk je aan strategie, analyseren van data, uitwerken 
en presenteren van advies, voorstellen, plannen, benodigde uren, business cases en planning. 
Je maakt functionele ontwerpen en technische ontwerpen en draagt deze over naar de Developers. 
Je ondersteunt je team bij de uitvoering en implementatie en communiceert met de klanten. Je 
waarborgt kwaliteit en confidentialiteit, brengt risico’s in kaart en beperkt deze tot een aanvaardbaar 
niveau. Bij bestaande relaties genereer je nieuwe “Identified Business” en volgt deze op. Je draagt 
know how over aan collega’s en zorgt dat zij steeds beter gaan presteren. 
 
Geboden wordt 
• Een fulltime of parttime functie in een jong, ambitieus en innovatief bedrijf. Door de  
   verschillende processen en mensen met wie je werkt, is echt geen dag hetzelfde; 
• Een informele, no nonsens werkomgeving waarin resultaat telt, maar waar vooral ook  
   respect voor elkaar is en een goede, warme sfeer; 
• Werken met toonaangevende, nationale en internationale bedrijven in de Healthcare  
   die vooroplopen op het gebied van technische innovatie; 
• Een bedrijf dat continu streeft naar efficiency voor klanten door steeds slimmere  
   software te ontwikkelen; 
• Tastbare toepassingen, die dichtbij gebruikers staan. Software voor het automatiseren  
   van bedrijfsprocessen en aansturing van mechatronica; 
• Wie het beste uit mensen wil halen, moet ook het beste geven. Prima  
   arbeidsvoorwaarden, waaronder een salaris dat past bij jouw werk- en denkniveau  
   en ervaring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast investeren we graag  
   in het ontwikkelen van jouw talenten; 
• Je werkt vanuit onze vestiging in Waalwijk, eventueel gedeeltelijk vanuit de locatie van  
   de klant of vanuit huis. 
 
 
Wat vragen wij 
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar kandidaten met een afgeronde HBO of universitaire 
opleiding richting Software Engineering of door werkervaring vergelijkbaar werk- en denkniveau in 
software ontwikkeling. Daarnaast heb je kennis van en ervaring met object-georiënteerd ontwerpen & 
ontwikkelen, Relationele Databases, SQL en versiebeheer. Je werkt zelfstandig in C#.NET met 
technieken als WPF, WCF, ORM, LINQ en Microservices.  
Verder is kennis van en ervaring met het volgende een pré; UML lezen, Seriële communicatie, 
Nhibernate, JSON/Rest, SOAP XML, Swagger, Docker, Kubernetes en Visual Studio. 
Daarnaast: 
• Ben je analytisch en probleemoplossend ingesteld; 
• Ben je representatief en communicatief sterk; 
• Heb je bij voorkeur enkele jaren werkervaring als Senior software engineer; 
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• Heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
• Reis je graag enkele keren per maand kort naar het buitenland en ontvang je graag  
  bezoekers op kantoor om over software ontwikkeling te praten. 
 
Bedrijfsprofiel 
RoboPharma is een Nederlands bedrijf actief in het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en 
evolueren van software oplossingen voor logistieke processen in de zorg, vooral bij apotheekketens. 
Sinds 2004 zijn wij in Nederland marktleider op het gebied van apotheek automatisering. Er is ruime 
kennis en ervaring opgedaan bij het stroomlijnen van complexe processen in de zorgsector met 
hardware- en softwareoplossingen. RoboPharma is onderdeel van Capsa Healthcare uit Columbus 
USA, een internationaal, dynamisch en groeiend bedrijf.  
Onze software afdeling van circa 15 medewerkers bestaat uit een interessante diversiteit van mensen 
qua leeftijd, ervaring, opleiding, persoonlijke interesses en achtergrond. Samen delen we de passie 
voor software ontwikkeling! 
 
Assessment en coaching 
Streef jij ook naar een duurzame arbeidsrelatie en persoonlijke ontwikkeling? Wij investeren graag in 
een assessment waarbij een extern specialist meekijkt hoe goed je bij ons past en wat jij nodig hebt 
om jouw talenten te laten zien. Daarnaast hebben wij een aantal coaches die jou kunnen helpen bij 
het vormgeven en opvolgen van de stappen die jij wilt zetten. 
 
Interesse? 
Klinkt het bovenstaande interessant, dan komen we graag met je in gesprek om te kijken of je 
wensen en ambities aansluiten bij de mogelijkheden binnen onze organisatie. We ontvangen graag je 
CV en motivatie op sollicitatie@robopharma.com. 
Voor vragen of meer informatie kan je bellen of appen naar Karin van Roij, 06-30374207. 
 


