
Junior DevOps Engineer
Datum: 31/10/2022

Contact: Koen Wauters (Managing Director), koen.wauters@partheas.com , +32 472 67 98 24.

Korte omschrijving Partheas
Partheas CV is een softwarebedrijf met een focus op oplossingen voor patiënt flow beheer
(specifiek ziekenhuizen) en digitaal onthaal (bredere sector). We doen typisch (a)
productontwikkeling voor deze oplossingen die erg breed kunnen gaan (track-and-trace
patiënten, mobiele software, enz enz), alsook (b) de uitvoering van projecten voor klanten.

Allemaal wat te cryptisch en algemeen, maar wat zijn die oplossingen nu concreet? Neem eens
een kijkje op partheas.com of ga eens door de animaties onder

● Een oplossing in de ziekenhuissector (Chirurgisch Dagziekenhuis), hier.
● Een oplossing voor digitaal onthaal, hier.

We zijn een relatief klein bedrijf met 6 medewerkers in het centrum van Aalst.

Profiel
Naar wie zijn we op zoek?

● Je hebt een diploma Graduaat IT of Bachelor IT.

● Je houdt niet alleen van programmeren, maar je interesse kan zeker breder gaan. De
oplossingen (boven) spreken je aan, en houdt er wel van om zo’n oplossing kwalitatief
werkend te krijgen en te houden.

● Repetitief onderhoud en support is iets dat je liever ziet verdwijnen, en daar wil je best
wel aan meewerken door er voor te zorgen dat de kwaliteit van onze oplossingen op
punt blijft, elke release opnieuw.

● Onze software is heel divers, draait op Linux, is voornamelijk geschreven in Java,
Javascript (Vue.js), python en Flutter, werkt samen met track-and-trace systemen,
schermen, kiosken, QR readers, printers, eInk deur-schermen, toegangscontrole…
Integratie tussen software en hardware? Ook dat lijkt je wel een uitdaging.

● Je kan gestructureerd problemen oplossen, prioriteiten stellen, dus korte en lange
termijn van elkaar onderscheiden. Jij zorgt er voor dat we op langere termijn de beste
resultaten kunnen halen.

● Een minimum aantal jaren ervaring is uiteraard een stevige plus. Maar de combinatie
van technologieën is wellicht relatief uniek, dus - veel of weinig ervaring - wat inwerken
zal sowieso nodig zijn.
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https://www.youtube.com/watch?v=Xwkz3utflLg
https://www.youtube.com/watch?v=o_Zj_Ie3Yyc


Bovenstaand is het ideaalbeeld dat we momenteel zelf in ons hoofd hebben, maar misschien
heb jij toch nog eigenschappen die er voor zorgen dat we de match kunnen maken? Je hebt
best wel al wat meer ervaring? Aarzel niet om alsnog ook je CV door te sturen !

Wat kunnen we jouw aanbieden ?
● Een job waarbij zowel ontwikkeling, release management, QA en testen, integratie met

hardware een plaats krijgen. En daarbij zowel ondersteuning voor productontwikkeling,
projectontwikkeling en support.

● Een competitief salarispakket.

● Een aangename werkomgeving met een relatief klein team en best wel wat persoonlijke
uitdaging.

● Een omgeving om in te werken die er toe doet (Zorg) met oplossingen waar je kan van
zien dat ze iets bijdragen. Een afwisselende job in een software omgeving waar we ook
met heel reële zaken bezig zijn (patiënten die de weg moeten vinden, patiënten
informeren...).

Hmmm… Dit is misschien wel wat voor mij?
Stuur gerust een mailtje (koen.wauters@partheas.com) of neem de telefoon (+32 472 67 98
24), en dan leggen we een afspraak vast om te kijken of er een goede match is.
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