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SOFTWARE ENGINEER (Fulltime of parttime) 
 
 “Door de software die ik ontwikkel krijgen patiënten meer aandacht en betere zorg. Patiënten worden 
sneller geholpen en er worden minder medicatiefouten gemaakt.”  
 
Als Software developer bij RoboPharma in Waalwijk werk je in projectteams aan verbeteringen van 
applicaties voor onze machines zodat logistieke processen in de gezondheidszorg en met name de 
Farmacie gestroomlijnd worden. Hierdoor zijn bij voorbeeld apothekers zo min mogelijk tijd kwijt zijn 
aan het verzamelen van de juiste recepten en kunnen ze meer uitleg en aandacht geven aan de 
patiënt aan de balie. Jouw werk draagt daar aan bij! 
 
Functie 
Jij als software engineer zet je de ene keer in op een project voor een nieuwe klant waarbij de 
software nog gekoppeld moet worden aan de nieuwe machines. Andere keren werk je aan het 
verbeteren en door ontwikkelen van software onderdelen in installaties in werking bij bestaande 
klanten. Je hebt met veel data te maken die goed moeten worden verwerkt in systemen en 
verouderde codes die verbeterd moeten worden zodat applicaties blijven werken. Je hebt overleg 
binnen het team, maar bent ook veel zelfstandig bezig. En je bent betrokken bij zowel implementatie 
als testen en documentatie, maar ook bij onderhoud en ontwikkeling. Heel afwisselend dus. Je krijgt 
veel vrijheid om goede software te ontwikkelen en ook zelf te blijven leren. En we luisteren naar je 
eigen voorkeuren voor werkzaamheden. Samen met het team zorg je voor een goede afronding van 
het project. Elke keer weer.  
 
Wat bieden wij? 
RoboPharma is een snelgroeiende organisatie, maar we blijven de aandacht voor onze medewerkers 
belangrijk vinden. Jouw ontwikkeling als mens en developer staat bij ons voorop. Bovendien kan je 
rekenen op: 
• Een fulltime of parttime functie in een ambitieus en innovatief bedrijf. Door de  
verschillende processen en mensen met wie je werkt, is echt geen dag hetzelfde; 
• Een fijne werkomgeving waarin resultaat telt, maar waar vooral respect voor elkaar is  
en een goede, warme sfeer.  
• Leuke momenten met collega’s (in Corona tijd helaas in mindere mate), zoals elke 
week verse soep in de kantine, de vrijdagmiddagborrel, jaarlijkse BBQ en als je wil een 
potje tafeltennis in de pauze; 
• Mogelijkheid tot flexibele werktijden en om gedeeltelijk vanuit huis te werken (in  
overleg); 
•.Het programmeren van software voor het automatiseren van bedrijfsprocessen en  
aansturing van mechatronica. Tastbare toepassingen, die dichtbij gebruikers staan; 
• Werken met toonaangevende, nationale en internationale bedrijven in de Healthcare  
die voorop lopen op het gebied van technische innovatie; 
• De beschikking over een laptop en smartphone; 
• Een zeer goede pensioenregeling, een reiskostenvergoeding en 8% vakantietoeslag; 
• Prima overige arbeidsvoorwaarden waaronder een salaris dat past bij jouw werk- en  
denkniveau en ervaring. Daarnaast investeren we graag in het ontwikkelen van jouw  
talenten; 
• Een jaarcontract. Bevalt het van beide kanten? Dan bieden we jou een vaste aanstelling  
aan.  
 
Wat vragen wij? 
Jij bent iemand die goed zelfstandig werkt, het leuk vindt om te documenteren, gestructureerd werkt 
en graag net zo lang doorgaat tot je (met collega’s) een probleem hebt opgelost.  
Daarnaast: 
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• Beschik je over een afgeronde HBO of universitaire opleiding richting Software  
engineering of door werkervaring vergelijkbaar werk- en denkniveau in software  
engineering; 
• Heb je ruime ervaring als Software Developer. Je hebt 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; 
• Heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
• Heb jij ervaring met UML lezen, Seriële communicatie, Nhibernate, JSON/Rest, SOAP  
XML, Swagger, Docker, Kubernetes en Visual Studio? Dan is dat mooi meegenomen! 
 
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. 
We streven continu naar efficiency voor klanten door steeds slimmere software te ontwikkelen. Sinds 
2004 zijn wij in Nederland marktleider op het gebied van apotheek automatisering. Daarnaast zijn we 
internationaal actief. Wij zijn onderdeel van Capsa Healthcare uit Columbus USA, een internationale 
en groeiende organisatie. 
Op onze software afdeling van circa 15 medewerkers werken verschillende mensen als het gaat om 
leeftijd, ervaring, opleiding, persoonlijke interesses en achtergrond. Bij ons kun je echt jezelf zijn. En 
één ding is zeker; samen delen we de passie voor software ontwikkeling! 
 
Procedure, assessment en coaching 
Streef jij ook naar een duurzame arbeidsrelatie en persoonlijke ontwikkeling? 
In twee (video) meetings bespreken we je wensen en de mogelijkheden en zorgen we dat je een 
goed beeld krijgt van de functie, organisatie en toekomstige collega’s. Daarna investeren wij graag in 
een assessment waarbij een extern specialist meekijkt hoe goed je bij ons past. Dit assessment is 
voor jou en vormt de basis voor je verdere loopbaanontwikkeling. Daarbij word je in onze organisatie 
ondersteund door je interne manager en een externe, professionele coach.  
 
Interesse? 
Wil je onderzoeken of je toekomst bij RoboPharma ligt?  
Dan ontvangen we graag je cv en motivatie op sollicitatie@robopharma.com. Heb je vragen of wil je 
meer informatie, dan bel gerust met Karin van Roij, 06-30374207. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


