
 

Vacature Mobile App Developer 
 
Cinnovate draagt met behulp van innovatieve technologie bij aan de kwaliteit van leven van 
mensen met een beperking. Wij helpen senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
blijven wonen. We helpen mensen met een handicap door ze bepaalde lichaamsfuncties 
terug te geven in de vorm van techniek. We helpen mensen met een verstandelijke 
beperking bij het onderhouden en uitbreiden van hun sociale netwerk. Kortom Cinnovate 
helpt kwetsbare mensen door met technologie hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid te 
verbeteren. 
  
Wij zoeken een Mobile App Developer (Junior / Medior) 
 
Help jij ons mee ons doel te bereiken? We willen zoveel mogelijk mensen met een beperking 
kwaliteit van leven bieden met behulp van onze Cinnovate technologie. Als Mobile App 
Developer speel jij daarin een belangrijke rol! Kom bij ons werken en bouw mee aan 
applicaties die ertoe doen. 
  
Wie zijn wij? 
Wij, DEA bv, zijn ontwikkelaar en producent van de Cinnovate clever innovations. We zijn 
een flexibel en dynamisch familiebedrijf waarin veel aandacht is voor persoonlijke 
ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze research & development 
afdeling richt zich op het ontwikkelen van technologie ten behoeve van mensen met een 
beperking, van verpleegoproep systemen tot automatisch rijdende rolstoelen.  
  
R&D team 
Wij hebben een gedreven R&D team waarin veel ruimte is voor creatieve vrijheid en 
zelfstandig werken. Binnen ons bedrijf wordt zowel hardware als software ontwikkelt. Dat 
betekent dat ons R&D team iedere hardware print en elke letter code eigenhandig heeft 
ontworpen. We zijn als R&D team altijd op zoek naar creatieve oplossingen. Jouw inbreng 
hierin is van groot belang. 
 
We zijn een hecht team, werken op een agile manier en hebben regelmatig onderling 
contact, voor het bespreken van de voortang, om te sparren of om te zoeken naar de beste 
oplossingen.  
  
Mobile App Developer 
Wij zijn op zoek naar een gedreven Mobile App Developer met affiniteit voor en kennis van 
techniek, die graag actief meewerkt aan alle facetten op het gebied van software 
development. Van het ontwerp, ontwikkelen, documenteren, testen tot opleveren en 
onderhouden.  Aan onze software stellen we hoge eisen als het gaat om kwaliteit, stabiliteit 
en beveiliging. Jouw inbreng daarin wordt erg gewaardeerd. Omdat onze producten in de 
zorg gebruikt worden is het belangrijk dat je precies en nauwkeurig werkt, en dat je alle 
ontwikkelingen grondig test. 
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Wij vragen de volgende kennis en ervaring 
• Ervaring met het ontwikkelen van Android software met de laatste tools en 

technieken 
• Ervaring met programeer principes als SOLID, KISS en DRY 
• Ervaring met het (geautomatiseerd) testen van software 
• Ervaring met SVN en Jenkins is een pre 
• Ervaring met het ontwerpen van user interfaces is een pre 
• Nederlands in woord en schrift 
• Communicatief vaardig 
• Een goed analytisch denkvermogen 

 
Wat bieden wij je? 

• Een leuke inspirerende werkomgeving in een hip kantoor op loopafstand van Almere 
CS 

• Een open informele werksfeer 
• Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
• Een grote mate van creatieve vrijheid en zelfstandigheid 
• Werk met een hoge maatschappelijke waarde 
• Een marktconform salaris 
• Goede pensionregeling 
• Reiskostenvergoeding 
• Mogelijkheid tot parttime werken (vanaf 24uur) 
• Veel sociale activiteiten, zoals uitjes en de vrijdagmiddagborrel in onze eigen bar 

  
Interesse? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie als Android Software Developer? Solliciteer dan nu en 
stuur je reactie naar: 
  
DEA (Cinnovate) bv 
Wisselweg 33 
1314 CB Almere 
T.a.v. de heer W. Dugour 
info@cinnovate.nl 
  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 
 

 


