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Mpluz* (2002, Valkenswaard) ontwikkelt audiovisuele communicatie concepten voor de medische 

sector met als rode draad multimedia, ICT en medische techniek. Ons voornaamste product is de 

digitale operatiekamer waarin we marktleider zijn. Mede dankzij Mpluz* presteert de moderne 

chirurg nog beter! Door de sterke groei zijn wij op zoek naar een enthousiaste  

 

SOFTWARE ENGINEER (Node JS / Digital OR) 
 

De functie 

Vooroplopen betekent je als bedrijf continu ontwikkelen. Als software engineer heb je dan ook korte 
lijnen met onze sales afdeling en denk je mee in nieuwe concepten en features die je om kunt zetten 
naar producten. De lat ligt hoog want je werkt in een medisch kritische omgeving; je bent accuraat, 
zelfstandig, stressbestendig, je hebt gevoel voor kwaliteit en je bent goed in het registreren wat je 
doet. Wij bieden je een dynamische functie in een relatief klein team en een hightech omgeving: 
Operatiekamers, 3D/4K beeldschermen, operatie robots, touchscreens en operatiecamera’s, je moet 
er maar van houden. Naast software krijg je dan ook te maken met multimedia hardware als 
encoders en decoders voor IP-video, video compressie technieken, IP-netwerken, firewalls en het 
aansturen van apparatuur op basis van RS-232 en IP. Je werkt dan ook in een team met software en 
hardware specialisten. De omgeving waarin je gaat werken kenmerkt zich Typescript/javascript, 
Angular, Node JS, SCRUM en tools als Jira en Bitbucket. 
 

We zoeken primair een software programmeur maar… wel een allrounder 

• Ontwikkeling en testen van software voor ons OK-systeem 

• Realisatie van klant projecten 

• 2e en 3e lijn klant support en trouble shooting  
 
Wat verwacht Mpluz* van je? 

• Minimaal 2 jaar programmeer ervaring in een professionele omgeving 

• Afgeronde opleiding (HBO/WO) in Software engineering/Computer Science of vergelijkbaar 

• Ervaring met SCRUM & Git 

• Ervaring met Linux, SQL en IP-netwerken is een pré 

• Vloeiend Nederlands en Engels, in woord en geschrift 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Je hebt geen 9-to-5 mentaliteit maar een gezonde balans tussen 
privé en werk staat bij ons voorop. 

 

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er uit 

• De Daily standup 
• Samen met een collega inbellen in een ziekenhuis om een probleem 

te troubleshooten 
• Een installatie of update voorbereiden 
• Even eruit – broodje en wat boodschappen halen bij de supermarkt 

op de hoek 
• Werken aan de komende sprint – da’s fijn – weer een paar tickets 

weggewerkt 
• Nog even telefonisch met de projectleider de update volgende week 

in Leiden doorspreken 
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Wie zijn wij?  

Natuurlijk wordt er ook bij ons keihard gewerkt. En ook wij hebben zo nu en dan onze stress 

momenten. Maar dan zijn we als team op ons best. Iedereen deelt zijn/haar eigen tijd in. We hebben 

een platte organisatie en niet allemaal managers. We zijn gedreven in wat we doen maar bij ons 

geen doelstellingen om elk jaar de winst en het personeelsbestand te verdrievoudigen. Lol in je werk. 

Dat staat voorop. Op tijd gas terug nemen en vroeg het weekend in is net zo belangrijk! We vieren 

onze successen en verwerken onze teleurstellingen. Kortom: Er is altijd wel een reden voor gebak. 

 

 
 
Wat we bieden 
Heb je er al zin om? Het gaat om een functie van 5 dagen per week maar 4 dagen is bespreekbaar. 

Uiteraard bieden we je een marktconform salaris, 25 vakantiedagen, betaald pensioen, een hoop 

gratis verzekeringen en een heel kei team. Daarnaast krijg je volop de kans om je verder te 

ontwikkelen met een ruim aanbod aan opleidingen en doorgroeimogelijkheden.  

 

 

Interesse? Eerst even bellen voor meer informatie 
kan natuurlijk altijd en als je twijfelt of dit iets voor 
jou is draai je toch eerst een dagje mee?  
 
Stuur je vragen of reactie met curriculum vitae 

naar M. van den Broek, Director 06-24246355 

mvandenbroek@mpluz.nl. 
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