
 

 

 
Vacature voor een ambitieuze en creatieve 
Full-Stack Developer Python/PHP en 
ervaring/affiniteit met machine learning (32-40 
uur) 
 
 
Arboplaats is op zoek naar een  senior (PHYTON) Developer 
Het betreft een vacature in vast dienstverband. Je start zo snel mogelijk. 
  
Arboplaats: wie zijn wij 
Arboplaats, opgericht in 2008, is een op innovatiegericht onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt 
op het verbeteren van de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers, met specifieke aandacht voor 
gezond en veilig werken. We hebben een team van 9 mensen, met 1 vacature. 
 
Arboplaats helpt bedrijven bij het optimaliseren van de inzetbaarheid van hun medewerkers. Dit 
doen we door middel van onderzoeks- en adviestrajecten én door de ontwikkeling van onze 
software.  
  
We zijn een klein,  ambitieus bureau en willen het meest innovatieve bureau zijn op Arbogebied. 
Daar hebben we jou bij nodig! 
 
Wie zijn onze klanten en hoe werken we met ze samen  
Een voorbeeld van  een product dat wij ontwikkeld hebben is het softwareprogramma Mijn RI&E. 
Mijn RI&E wordt gebruikt door grote bedrijven als AKZO Nobel, de Universiteit van Maastricht en bij 
bedrijven van diverse sectoren, zoals OnderhoudNL en de Kunststof- en Rubber industrie.  
 
Een instrument dat hier nauw mee verwant is, is Mijn DI (Duurzame Inzetbaarheid). Mijn DI bestaat 
uit twee tools: een voor de organisatie en een voor het individu. Deze twee tools willen we  verder 
door ontwikkelen. Wij willen met machine learning alle data die we verzamelen (en dat zijn er veel) 
op een slimme manier gebruiken om de inzichten in onze vakgebieden op een hoger niveau te 
brengen en zo op te schudden.  Daar hebben we jouw creativiteit hard bij nodig. 
  
De functie 
We gaan onze software helemaal herzien. Je werkt mee aan het ontwikkelen van de webtools Mijn 
PrO, Mijn RI&E, een gevaarlijke stoffen module en Mijn DI; instrumenten die door de meest 
innovatieve bedrijven gebruikt worden en waarmee we de rest van onze markt ver vooruit zijn. Naar 
verwachting starten we in de tweede helft van dit jaar met het inbouwen van machine learning. Eerst 
moet de basis van onze nieuwe tool gebouwd worden. 
 
Je krijgt een centrale rol om samen met onze ICT-er Bob en de rest van ons team onze nieuwe tool 
vorm te geven en door te blijven ontwikkelen. Jij bepaalt in samenwerking met de anderen in ons 
team voor een belangrijk deel mee hoe onze instrumenten zich ontwikkelen, maar ook welke nieuwe 
tools we verder zouden moeten ontwikkelen op arbo gebied. Jij helpt zo mee om het voor meer 
mensen mogelijk te maken om gezond en veilig door te werken tot aan hun pensioen.  
 



 

 

Zodra de maatregelen het weer toelaten willen we ook graag onze klanten vragen om mee te denken 
over de ontwikkeling van onze diensten/producten. 
 
Wat we van jou verwachten 
Jij bent een senior Phyton developer. Je hebt een HBO/academisch denk- en werkniveau 
Je bent bekend met: 

- Html5 / Javascript 
- Python/ Django 
- Ervaring met PHP 
- Ervaring met javascript, html5, css, mysql, git, linux. 
- Kennis van/ affiniteit met machine learning/ Keras is een pré 

 
We verwachten zo veel mogelijk van de volgende competenties bij je aan te treffen: 

- Communicatief vaardig. Op samenwerken gericht 
- Leergierig en open voor feedback 
- Doorzetter 
- Flexibel: soms lopen dingen in een kleine, innovatieve organisatie anders dan gepland 
- Discipline om thuis te werken 
- Aanpakker : veel werk is nieuw en uitdagend, maar in een jong bedrijf zijn er ook soms 

klussen die gewoon gedaan moeten worden 
- Gericht op jezelf ontwikkelen  
  

Wat bieden we 
We bieden je een uitdagende werkomgeving aan waar je veel kunt leren. Je krijgt ruimte je eigen 
grenzen en die van Arboplaats te verleggen. Je eigen mening wordt niet alleen gewaardeerd, die 
verwachten we nadrukkelijk van je. 
 
Je bent in niet-Covid-19 tijd circa ½ -1 dag per week in Gouda. De rest van de tijd werk je van huis uit. 
Je werkt samen met Bob aan de software. Hoe en hoe vaak jullie afstemmen, dat beslissen jullie 
samen. Omdat ons team niet heel groot is, is een goede klik met Bob en de andere Arboplaatsers erg 
belangrijk.  
 
We bieden een contract voor eerst een half jaar aan om te kijken of je in ons team past en als dat zo 
is voor onbepaalde tijd.  
 
De salariëring is afhankelijk van je kennis en ervaring. 
 
Als je geïnteresseerd bent, dan kun je je CV en een korte toelichting te sturen naar: Huib Arts. Je 
wordt daarna uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek 
 
Als je nog vragen hebt kun je bellen of mailen met  
 
Huib Arts, Directeur Arboplaats. 
E: huib.arts@arboplaats.nl 
 Voorwillenseweg 18 
2806 ZG Gouda 
tel 06-19194818 
 
  
 

mailto:huib.arts@arboplaats.nl

