SOFTWARE ENGINEER (JAVA)
De organisatie
BMA BV, gevestigd in Houten en sinds het begin van 2016 een onderdeel van de Nederlandse ICT
Group [AEX: ICT], levert totaaloplossingen voor de Verloskunde (obstetrie) in verschillende markten.
Onze huidige softwareapplicaties, bekend onder de merknaam ‘Mosos’, zijn zeer divers: van centrale
bewaking op verloskamers en echografie tot en met volledige obstetrische dossiervoering en oplossingen
voor kwaliteitsregistratie. Naast de distributie van onze bestaande producten wordt er momenteel hard
gewerkt aan de BMA ‘next generation’ producten die nog beter aansluiten bij de hedendaagse
zorgverlening in de verloskundige keten. Een van de belangrijke kenmerken van deze nieuwe productlijn
is dat op basis van de generieke applicaties snel een markt-specifieke situatie ingericht kan worden
(lokaliseren).
Door onze diepgaande kennis van het vakgebied verloskunde en een sterke focus op kwaliteit, vertalen
wij onze oplossingen naar praktisch bruikbare applicaties voor onze klanten. Veel van onze medewerkers
hebben een achtergrond in de verloskunde.
BMA houdt zich bezig met het gehele traject van softwareontwikkeling, project implementaties en
support. Daarnaast is BMA distributeur van medische apparatuur voor de verloskunde. BMA is sinds
geruime tijd ook actief in het buitenland. Onder meer België, Frankrijk, Zwitserland en Engeland.
Daarnaast zijn wij bezig met marktontwikkeling in enkele andere landen. BMA ontwikkelt zich hierdoor
steeds meer naar een internationaal georiënteerde organisatie.
Software Engineer (Java)
BMA zoekt op korte termijn een ‘full stack’ Java Software Engineer die een van onze Scrum Teams komt
versterken.
 Op basis van ons ontwikkelplatform, zal de Software Engineer zich voornamelijk bezighouden
met Java (Backend-) ontwikkeling met betrekking tot onze nieuwe Healthcare applicaties;
 De productontwikkeling aan de backend-zijde omvat zowel de ontwikkeling van de noodzakelijke
nieuwe mechanismes en concepten voor de (nieuwe) frontend-applicaties als de verdere
doorontwikkeling van bestaande mechanismes en concepten. Van de Software Engineer wordt
verwacht dat hij in staat is om conform de architectuur richtlijnen te ontwikkelen en daar, waar
mogelijk, ook actief een bijdrage te kunnen leveren aan deze applicatie architectuur;
 De productontwikkeling zal in de nabije toekomst steeds meer betrekking hebben op het gebied
van beeld- en signaal-acquisitie waardoor technische innovatie in de productontwikkeling
belangrijker wordt. De Software Engineer zal hier een actieve bijdrage aan moeten leveren
binnen het team;
 De Software Engineer zal tevens een belangrijke bijdrage leveren aan het zoveel mogelijk
geautomatiseerd testen van de software-producten en werkt op dat gebied samen met tester(s)
en Devops Engineer.
Gevraagde kennis, ervaring en competenties
Voor deze functie heeft BMA t.a.v. kennis, ervaring en competenties het volgende profiel van de juiste
kandidaat voor ogen:
 HBO – niveau of een afgeronde MBO opleiding met een HBO werk- en denkniveau;
 Minimaal 3 jaar ervaring met Java-ontwikkeling bij voorkeur in een producten omgeving en op
basis van een ontwikkelplatform waarbij de technische applicatie-architectuur leidend is; Kan
acteren als een ‘full stack’ Java ontwikkelaar met kennis van HTML, CSS, JavaScript en
databases;
 Je hebt kennis van en ervaring met de Java ontwikkelomgeving en de daarbij gebruikte
Frameworks en tooling;
 Communicatief sterk; zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands en in het Engels;
 Ervaring met een Scrum/Agile wijze van werken; teamplayer die om kan gaan met team
commitment; je kan op basis van je eigen ervaring een proactieve bijdrage leveren aan het
functioneren van het Scrum team;
 Ervaring met of kennis van algemene ICT-concepten zoals DevOps, ITIL, ALM etc.;
 Kennis en ervaring met relevante tooling o.a. Bit Bucket, Git, Jenkins, Selenium, Jira, Confluence;
 Kwaliteitsbewust aangezien er gewerkt wordt volgens een kwaliteitssysteem;



Ambitie om je als professional verder te ontwikkelen in een organisatie waar het ontwikkelen van
innovatieve software-producten een kernactiviteit is.

BMA biedt een omgeving met veel vrijheid om deze functie, samen met directe collega’s, zo veel mogelijk
naar eigen inzicht in te vullen. BMA streeft voortdurend naar groei en een hoge mate van
professionalisering.
Wat bieden wij?
Je kunt bij ons een inspirerende en informele werkomgeving verwachten. Wij zijn een erkend specialist in
het bouwen van oplossingen specifiek voor het domein Verloskunde/ Gynaecologie. Onze positie willen
wij nog verder ontwikkelen door in nauwe samenwerking met onze klanten continu te werken aan
innovatieve producten. Onze organisatie bied je de mogelijkheden om zelf initiatief te nemen en om te
leren van anderen.
De beloning
Wij bieden een marktconform salaris met een flexibel pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Mail jouw CV en begeleidende brief naar info@bma-mosos.nl ter attentie van Cees Nieuwendijk onder
vermelding van de functietitel. Voor eventuele vragen kun je direct contact met ons opnemen. Ons
telefoonnummer is 030-6665021.

