
 

Vacature junior C# ontwikkelaar voor (sport)medische toepassingen 
Een unieke combinatie van gezondheidszorg / topsport en ICT? Die functie bestaat echt! 
Ben je creatief en leergierig? Gaat het bedenken en het implementeren van slimme toepassingen jou goed af? Communiceer je 
makkelijk met opdrachtgevers en eindgebruikers? Als je dan ook nog ervaring hebt opgedaan op het gebied van PC applicaties, 
C# of .NET, dan is deze baan jou op het lijf geschreven! 
 

De functie en het bedrijf 
Wij bieden een dynamische functie in een sterk groeiend bedrijf en een multidisciplinair team. De applicaties van aXtion worden 
over de hele wereld gebruikt. aXtion heeft verschillende applicaties ontwikkeld voor o.a. arbodiensten, jeugdzorg en GGZ. aXtion 
is onderdeel van de Lode Holding groep en heeft intern op ICT gebied een belangrijke rol en verantwoordelijkheid. Kwaliteit en 
veiligheid zijn voor ons cruciaal, we zijn dan ook trots op onze ISO27001 en NEN7510 certificering.  
 
Specifiek voor ons zusterbedrijf Lode ontwikkelt aXtion C# applicaties die de uitvoering van medische testen in combinatie met 
apparatuur van Lode ondersteunen. Lode wil excelleren in de gebruiksvriendelijkheid van de software en de user experience van 
de gebruiker. Dit is een uitdaging die je samen met de productspecialisten en het R&D team van Lode aan gaat.  
Bij aXtion en Lode werken we met de modernste methodes van projectmanagement (agile, scrum etc.).  
  

What’s in it for you 
- Werken in een toegewijd multidisciplinair team 
- Veel mogelijkheden om te leren en verantwoordelijkheid te nemen 
- Veel ruimte voor eigen inbreng 
- Werken aan applicaties die ertoe doen: onze klanten zijn dagelijks bezig met het verbeteren van de kwaliteit van leven van 

hun klanten 
- Betrokkenheid bij het gehele IT ontwikkeltraject, waarin jij als C# ontwikkelaar belangrijke bijdrage levert 
- Een op jouw kennis en ervaring afgestemd opleidingsaanbod en deelname aan teamontwikkeling 
- Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
 
Wat breng je mee 
- Creativiteit, enthousiasme, leergierigheid 
- Pro activiteit en oplossingsgerichtheid 
- Kennis van PC applicaties, C# of .NET applicaties 
- Bij voorkeur enige ervaring met MSSQL/versiebeheer/ticketsystemen 
- Affiniteit met hardware/firmware interactie 
- Affiniteit met het werkveld van aXtion/Lode 
- Bij voorkeur een ICT/Informatica georiënteerde opleiding op minimaal HBO niveau 

 
Solliciteren 
Je sollicitatie ontvangen we graag per e-mail aan Marita Kapper (MKapper@lodeholding.nl). Voor inhoudelijke vragen over deze 
vacature kun je e-mailen, bellen of via WhatsApp contact opnemen met Benjamin Smits (Benjamin.Smits@axtion.nl,  
06 15517782). Als onderdeel van het sollicitatieproces is het mogelijk dat er diverse testen worden afgenomen. Ook kunnen wij 
je vragen om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst! 
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