Front-end Developer (Angular) gezocht
Waar gaat het om?
Quli wil het best digitaal toegankelijke burgerplatform en PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving)
zijn. In de functie van medior front-end developer, draag jij bij aan die ambitie. Dat doen wij met AngularJS en Java.
Door het publieke en zorggerichte karakter van Quli hebben we een diversiteit aan doelgroepen.
Hierin ligt een uitdaging voor de user experience: simpel, slim en snel. Dat past niet zo maar in een
one size fits all user interface. Heb jij hier een mening over, kennis van en ervaring mee of zie je het
als uitdaging om je vast te bijten in digitale toegankelijkheid, kom dan ons team versterken!
Quli biedt je in Groningen een interessante baan in een dynamisch werkveld en veel ruimte voor eigen inbreng.

Herken jij jezelf?
Lijkt het je leuk om mee te werken aan een platform dat een verschil kan maken in het leven van
mensen die kwetsbaar zijn, chronisch ziek of leven met beperkingen?! Haal jij inspiratie uit moderne
technologische mogelijkheden?! En weet jij deze samen met je collega’s in te zetten voor het verder
uitbouwen van Quli?!
Je hebt een visie op jouw vakgebied in relatie tot toegankelijkheid, bruikbaarheid en flexibiliteit van
user interfaces zowel op desktop als mobiel. Je hebt ervaring met Angular(JS), HTML5, SASS, CSS en
bijbehorende ontwikkeltools zoals bijvoorbeeld Grunt en Git. Je hebt ervaring met geautomatiseerd
testen.
Je hebt een HBO-denk en werkniveau, en aantoonbare ervaring als front-end developer.

We bieden
•

Een plek in de voorhoede van ehealth en PGO (PGD) ontwikkelingen, inclusief integraties met
Apps, thuistechnologie, personal care devices en elektronische zorgdossiers

•

Een inspirerende (werk)omgeving met veel ruimte voor initiatieven en zelfontplooiing

•

Een afwisselende en uitdagende functie (32-40 uur)

•

Uiteraard passende arbeidsvoorwaarden

Over Quli
Quli is een ehealth-omgeving die zelfredzaamheid en participatie van burgers in hun persoonlijke
netwerken ondersteunt. Inmiddels zetten veel zorgorganisaties Quli in bij ondersteuning en behandeling van mensen. Wij noemen dat een burgerplatform en PGO.
Quli helpt om mee te blijven doen, baas over eigen gezondheid en zorggegevens te zijn. Kwaliteit van
leven, het sociale netwerk en hulp bij zorgvragen staan centraal. Met Quli kunnen mensen hun behoeften en zorgvragen managen en delen en kunnen zorgverleners deze volgen en aanvullend hulp
bieden. Patiënten en cliënten worden autonomer en maken beter gebruik van hun sociale netwerk.
Met Quli kan iedereen zelf zijn zorggegevens verzamelen, beheren en delen en beschikken over zijn
eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De regie ligt bij de burger, die bepaalt wie toegang

heeft tot gegevens en met wie deze worden gedeeld. Zelfmanagement en zelf- en samenredzaamheid staan voorop. Professionals komen in actie als het nodig is.
Mensen die extra aandacht verdienen, krijgen dit ook. Quli faciliteert mensen. Zo houden we samen
kosten onder controle en door zorg slimmer in te zetten, verbeteren we de toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit.

Contact
Heb je interesse in deze functie? We komen graag in contact. Stuur je CV met motivatie dan naar
hans.ter.brake@quli.nl of bel met 06-29525292.
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