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VACATURE :: FULL-TIME SOFTWARE DEVELOPER 

WIE ZIJN WIJ? 
Otoconsult is a software and consultancy company focused on developing ground breaking solutions for professionals in the 

field of audiology, otorhinolaryngology and acoustics. It was founded in 2007 as a spin-off from the Eargroup, a clinical research 

centre based in Antwerp and one of the pioneers and reference centers in the field of cochlear implantation. Otoconsult 

conducts research and develops ready to install hardware and software solutions for the audiologist and the Ear-Nose-Throat 

(ENT) practitioner. The Otoconsult team consists of software developers, electronical and biomedical engineers, audiologists and 

ENT physicians to provide consultancy on any IT related otological or audiological question.  

VACATURE 
Otoconsult is op zoek voor onmiddellijke indiensttreding naar een  

Full-time Software Developer (m/v) - 100% 

JE FUNCTIE 
 Je zet mee je schouders onder onze ontwikkelingen (software/hardware) waarmee we wereldwijd grenzen aan het 

verleggen zijn. 

 Je bent nauw betrokken bij de hele software development life cycle. Van idee tot innovatief product. 

 Je ontwikkelt bijvoorbeeld nieuwe audiologische gehoortesten, management programma’s die in artsenpraktijken en 

ziekenhuizen worden geïnstalleerd en toepassingssoftware voor het programmeren van gehoorimplantaten door 

middel van artificiële intelligentie. 

JE PROFIEL 
 Je bent Master in de (Toegepaste) Informatica, Master in de Industriële Wetenschappen, Informatica, ICT, of een 

beschikt over een gelijkaardig diploma of gelijkwaardige ervaring.  

 Bij voorkeur beschik je over een grondige kennis van het Microsoft .Net platform, in het bijzonder C# en SQL Server. 

Notities van digital audio, signal processing en artificial intelligence zijn een meerwaarde. 

 Je hebt vele menselijke kwaliteiten maar bent vooral degelijk, aangenaam en enthousiast. 

ONS AANBOD 
 Een voltijdse opdracht van onbepaalde duur. 

 Een unieke mogelijkheid om een jong bedrijf mee te doen groeien van ambitieuze pioneer tot internationale autoriteit 

in de niche van de professionele software voor neus-keel-oorartsen, audiologen en cochlear implant centra. 

HOE SOLLICITEREN? 
Solliciteren kan door een email met een uitgebreide motivatie & je CV te sturen naar govaerts@otoconsult.com. De 1ste 

selectieronde gebeurt op basis van de ingezonden kandidaturen. De 2de ronde bestaat uit een selectie-interview, mogelijks 

aangevuld met een selectieproef. Meer informatie nodig? Meer informatie over deze vacature kan je bekomen bij Jess Van 

Thillo of Paul Govaerts (tel. 03/314.13.00 of email vanthillo@otoconsult.com of govaerts@otoconsult.com). 
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