Procornea Nederland B.V. maakt deel uit van de CooperVision organisatie. CooperVision is
één van ‘s werelds grootste contactlenzenproducenten. Onze producten worden in meer
dan 100 landen wereldwijd verkocht. Van China tot Europa, van Afrika tot Noord- en
Zuid-Amerika. We verbeteren de manier waarop mensen zien. Bij CooperVision werken
wereldwijd meer dan 10.000 mensen.
Procornea is onderdeel van de Specialty EyeCare divisie van CooperVision en is gespecialiseerd
in maatwerk lenzen. Wij werken dagelijks aan onze kracht en toekomst door te investeren in
mens en techniek. In Eerbeek werken nu al 80 medewerkers aan een gezamenlijk doel,
namelijk wereldwijd maximaal zicht bieden aan lensdragers.
Op korte termijn zijn wij voor de afdeling IT op zoek naar een:

Software Engineer (Front-end Developer)
Wij zoeken een collega die:
•
•
•
•
•
•
•
•

Analytisch, accuraat en communicatief vaardig is
Een HBO-opleiding Informatica heeft afgerond
Zelfstandig kan werken
Tenminste 3 jaar aantoonbare praktijkervaring in een soortgelijke functie heeft
Oplossingsgericht werkt en verbeteringen aandraagt
Kennis van Git, Scrum en VSO is een pré
Bekend is met Javascript, HTML(5), Typescript, CSS/Sass
Ervaring met Angular (2+) is een must

Wat ga je doen?
Als Front-end Developer ontwerp, bouw, test en onderhoud je software voor intern- en extern
gebruik. Ook lever je support op de ontwikkelde software en draag je zorg voor de documentatie
voor beheer en voor eindgebruikers. Daarbij adviseer je over de inzet van nieuwe technologieën en
methodieken en breng je wijzigingen en verbeteringen aan in bestaande software.
Wat bieden wij?
Je komt terecht bij een modern en informeel bedrijf dat voorop loopt op het gebied van
contactlensontwikkeling. Je hebt een afwisselende functie met veel uitdagingen. Bij deze
verantwoordelijke functie hoort een passende beloning. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jij
jezelf kunt blijven ontwikkelen.
Contact
Ben je enthousiast geworden en heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je cv en motivatie
naar vacature@procornea.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Frank van
Amelsvoort, IT Manager of Wencke Schoorlemmer, HR Manager: 0313-677677
Procornea Nederland B.V., Postbus 60, 6960 AB Eerbeek www.procornea.nl

