
 

Developers gezocht! 
 
Als developer word je onderdeel van ons core development team.  
Dit team is verantwoordelĳk voor het ontwerp, de architectuur, het ontwikkelen, 
het testen en het opleveren & onderhouden van onze producten. Jĳ bent dus 
direct medeverantwoordelĳk.  
Wĳ zĳn gedreven door passie voor onze producten en dienstverlening. 

Wie zijn wij? 
Hestia Cardiovascular Service Center is een snel groeiende scale-up uit Twente 
bestaande uit creatieve en ondernemende vakidioten die hun best doen om met 
state of the art IT en een gezonde obsessieve focus voor klanttevredenheid de 
wereld een beetje te verbeteren. Onze oplossingen brengen zorg op afstand en 
digitalisering in de zorg naar een hoger niveau. Samen met onze 
zorgprofessionals werken wĳ keihard om de zorg te optimaliseren. 

Onze producten 
Wĳ voorzien de volledige trombosezorgketen van onze producten. 
Zorgprofessionals maar ook patiënten werken met onze software. Wĳ verbinden 
meetapparatuur met onze mobiele applicatie, meetwaarden en andere informatie 
komen automatisch vanuit het meetapparaat in de app. De patiënt of 
zorgprofessional kan deze meetwaarden met aanvullende informatie versturen 
naar onze webapplicatie. Medici werken met de webapplicatie om deze gegevens 
inhoudelĳk te beoordelen. Het medische advies kan vervolgens worden ingezien 
in de app door de patiënt/zorgprofessional. 

Het digitaliseren van deze processen heeft tot gevolg dat de snelheid, veiligheid 
en kwaliteit tot een hoger niveau wordt gebracht. Onze volgende uitdaging is het 
slim toepassen van Artificial Intelligence zodat we met onze gestructureerde data 
voorspellende waarden kunnen creëren om vitaliteit en preventie te bevorderen. 



Wat wij vragen: 
HBO werk- en denkniveau 
Goede kennis van PHP 
Agile mindset en ervaring met GIT 
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
Het kunnen overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 

Aanvullende Prés: 
Ervaring met HTML, CSS & JavaScript 
Ervaring met MySQL 
Ervaring met Ionic of andere hybride app development technieken 
Ervaring met Docker en/of Kubernetes 

Wat jij kunt verwachten: 
Aantrekkelĳk salaris 
25 vakantiedagen  
Pensioenregeling 
Opleidingsbudget 
Flexibele werktĳden en de mogelĳkheid tot thuiswerken 
Reiskostenvergoeding 
Een zakelĳke laptop en vrĳe keuze in development tools en software 
Memorabele bedrĳfsuitjes 
Enorm inspirerende werkomgeving en collega’s 

Interesse? 
Stuur dan je cv op naar onderstaand e-mailadres of bel ons. 

+31 (0) 53 - 478 82 56info@hestia-cvs.com
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