
 
 

Vacature JavaScript Developer 
 
 
Diagnoptics Technologies is een innovatieve MedTech onderneming gevestigd in Groningen met zijn oorsprong 
in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Diagnoptics is een open, productgerichte organisatie 
van gedreven professionals die zich inzetten om wereldwijd de preventie van en de zorg omtrent cardiovasculaire 
ziekten te verbeteren.  
 
Sinds 2013 stelt de AGE Reader mu van Diagnoptics artsen in staat om snel en niet-invasief het risico op het 
ontwikkelen van cardiovasculaire ziekten bij de patiënt te bepalen, wat van essentieel belang is tijdens de 
behandeling van bijvoorbeeld nierfalen en diabetes. Diagnoptics verkoopt zijn producten wereldwijd in 
samenwerking met internationale partners.  
 
Het team in Groningen houdt zich primair bezig met productontwikkeling, sales, monitoring van uitbestede 
productie, kwaliteitsmanagement en servicing. Er is momenteel een vacature voor een software engineer met 
een focus op JavaScript development. 
 
Jij vindt het leuk om: 

• Impact te maken door de verdere ontwikkeling van medische apparatuur en begeleidende applicaties 

• Zowel back-end als front-end te bouwen in JavaScript op basis van Electron, Node.js, en Vue. 

• Je gemaakte werk te testen (of dat lekker te automatiseren) 

• Aan andere collega’s je denkwerk uit te leggen in geschreven vorm 

• Te (leren) werken met Git   
 
Jij gaat bezig met: 

• Het verder ontwikkelen van onze interne productiesoftware en onze desktopapplicatie gericht op medici.   

• Meedraaien in het hele R&D-proces en je doet mee met de ontwikkeling van onze nieuwe apparaten. 
 
Je herkent jezelf in het volgende: 

• Je hebt een technische bachelor afgerond, bij voorkeur Informatica of Computer Science (of je weet ons 
te overtuigen dat die opleiding niet nodig was)  

• Je hebt (bij voorkeur) een aantal jaar ervaring met toepasbare kennis van Javascript 

• Je hebt een motivatie om het elke dag een beetje beter te doen. Zowel voor jezelf als voor de software 
die je bouwt. Dit doe je bijvoorbeeld met cursussen of door zelf uit te zoeken wat de nieuwe 
ontwikkelingen zijn in je vakgebied. 

• Your Engels level is vloeiend 
 
Wij bieden jou: 

• Een bespreekbare full-time of part-time positie voor bepaalde tijd 

• Een gezellig kantoor met een flink bureau 

• Hardware naar keus 

• Salaris op basis van jouw niveau 
 
Hebben wij jouw interesse gewekt?: 

• Neem contact op Michiel Kregel (operations) via info@diagnoptics.com, +31 050 5890612. 

• Stuur eventueel direct je CV mee en eventueel een linkje naar je GitHub (of GitLab, BitBucket etc) 
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