DOGIO Patents zoekt ICT-medewerker voor systeembeheer
Over DOGIO Patents
DOGIO Patents is een octrooibureau dat graag dicht bij uitvinders staat om de uitvinder van het
beste, op maat gemaakte, advies te voorzien. Wij vinden het leuk om als een van de eersten
betrokken te zijn bij de innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten. De innovatie die we
voortdurend bij onze klanten zien, ambiëren wij ook binnen ons kantoor.
Om onze ambities te verwezenlijken, is volop ingezet op het ontwikkelen van software die ons in
staat stelt om met relatief weinig personeel, vele dossiers te kunnen verwerken. Automatisering
heeft DOGIO Patents binnen 5 jaar gebracht tot een bedrijf met vier octrooigemachtigden, vier
formalities officers, vier vertalers en administratieve ondersteuning.
Automatisering is een blijvend proces binnen ons vakgebied dat systematisch beheerd dient te
worden. Daarom is DOGIO Patents op zoek naar een praktische ICT-medewerker die het
systeembeheer uitvoert. De gezochte ICT-medewerker is aanspreekpersoon voor alle medewerkers
en daarom is het wenselijk dat de ICT-medewerker ten minste vier dagen per week bij ons op
kantoor aanwezig is. De gezochte ICT-medewerker is in staat om systemen snel te repareren als dat
nodig is of om te analyseren wat het probleem is en de probleemstelling te vertalen naar externe
ICT-collega’s die ons systeem in beheer hebben.
Wie we zoeken
We zoeken een ICT-medewerker met minimaal vijf jaar programmeerervaring met kennis van ten
minste PHP 5.6 en PHP 7. En bij voorkeur aangevuld met Object Oriented Programming (OOP), MySql
Databases, Javascript-, CSS3- en HTML5-webtechnieken; Design patterns: MVC, IoC, Factory Pattern.
Ervaring met C# (.NET) is een pre. Je bent betrokken bij alle fasen van het automatiseringsproces, het
in groepsverband uitbreiden en bijwerken van bestaande programmatuur, het behandelen en
oplossen van foutmeldingen bij medewerkers of processen, en het op de hoogte houden van
personeel over de door jou aangepaste programmatuur.
Wat we bieden
Als jij kunt bewijzen de perfecte fit te zijn voor deze functie, hebben wij een uitdagende, zelfstandige
en flexibel in te vullen baan voor 32 – 40 uur per week, in een hard groeiende jonge en innovatieve
organisatie in de aanbieding, waarbij volop gelegenheid is voor studie en ontplooiing.
Wat we vragen
De ICT-medewerker heeft HBO-/WO-denkniveau en intrinsieke belangstelling voor innovatie en
ontwikkeling van ICT-systemen. De ICT-medewerker is daarom communicatief en in staat om als
intermediair tussen personeel en externe ICT-ers te werken. Tot slot heeft de ICT-medewerker een
sterke professionele drive, is flexibel, gedreven en ambitieus om uit te blinken in zijn/haar werkveld.
Geïnteresseerd?
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar backoffice@dogiopatents.nl. Voor vragen, bel Floor Kuiper op
telefoonnummer 035-3031666.

