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Biotrack GROEIT! Wij zijn een biotechnologie bedrijf dat met onze eigen

geavanceerde detectie
technologie internationaal aan de weg timmert. Biotrack ontwikkelt diensten en producten op het gebied van
snelle en innovatieve detectie van ziekteverwekkers. Zo hebben wij systemen ontwikkeld voor de snelle
detectie van COVID-19 zonder dat daar een stokje in neus of keel voor nodig is.
Het belangrijkste product van Biotrack is ons BT-MED hardware/software platform, een autonoom analyse
concept waarop veel verschillende toepassingen en analyses kunnen worden uitgevoerd. Voor verdere
ontwikkeling van met name onze toepassingen voor COVID-19 op korte termijn en onderzoek naar andere
medische toepassingen op langere termijn, is Biotrack met spoed op zoek naar een:

Software Engineer/ Applicatie ontwikkelaar (HBO/WO)
Wat vragen wij:






Relevante HBO of WO opleiding zoals Technische Informatica of vergelijkbaar.
Afgeronde opleiding en mogelijk enkele jaren relevante ervaring
Ervaring met Windows en programmeertalen zoals C#, C++ en Phyton
Kennis en/of ervaring met software- en applicatieontwikkeling voor machines is noodzakelijk
Interesse en/of ervaring met Industrial optics, datacommunicatie en -encryptie is een pré.

Wat zoeken wij:




Enthousiaste oplossingsgerichte team player
Stressbestendig, communicatief, analytisch, accuraat, gestructureerd en flexibel
Goede (schriftelijke en mondelinge) uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels

Wat bieden wij:




Uiteraard een uitdagende functie met bijbehorend salaris en prima secundaire voorwaarden.
Doorgroeimogelijkheden in een jonge organisatie.
Maar vooral ruimte voor ontwikkeling! Biotrack is een groeiend bedrijf en in deze functie krijg je de
ruimte om mee te bouwen aan het succes van Biotrack:
o Spin in het web bij het verder ontwikkelen van bestaande en nieuwe applicaties.
o Bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van software.
o Aanspreekpunt m.b.t. softwareontwikkeling voor collega’s en klanten.

Wil je meer weten:
As je vragen hebt kun je contact opnemen met G. Schouten op nummer 0515-200220 of stuur een e-mail naar
g.schouten@biotrack.nl. Direct sollicteren, stuur dan je cv naar info@biotrack.nl.
Noot: Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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