
 

 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

Wat ga je doen? 
Je werkt in een klein development-team aan onze 

spraaktechnologische software. Je werkt aan nieuwe producten, 

maar ook aan onderhoud en doorontwikkeling van de bestaande 

software. 

 

Hoe ziet jouw dag eruit? 
Je begint je dag met een kort werkoverleg waarin je niet alleen de 

voortgang en knelpunten in je eigen werk toelicht, maar ook actief 

wordt betrokken bij het totale ontwerpproces. Daarna ga je aan 

de slag: je bent voornamelijk bezig met het schrijven en testen 

van je code, maar je documenteert je werk ook beknopt en werkt 

mee aan integratietests en deployment. Elke dag is weer anders. 

Je werkt in een week aan meerdere projecten en als er 

onverhoopt een storing optreedt, dan denk je mee over de 

oplossing.  

 

Jouw ervaring en skills 
We zoeken een gedreven collega die graag werkt in een kleine 

(start-up) groep met grote ambities. Jij hebt een positieve mindset 

en weet van aanpakken! Want als je gedreven bent om iedere 

dag net iets beter te doen, zit je bij SpraakLab goed. Maar 

natuurlijk is enthousiasme niet de enige succesfactor. Wij vinden 

het belangrijk dat jij: 

✓ Een afgeronde Bachelor- of master-opleiding 
Computer Science (of vergelijkbaar); 

✓ 1-3 jaar Ervaring hebt als een allround ontwikkelaar; 
✓ Kunt ontwikkelen in Python en javascript;   
✓ Ruime ervaring hebt met frameworks als Angular, 

React of Express 
✓ Goed bent in het oplossen van (software)problemen, 

een kritische denker, en je kan goed samenwerken; 
✓ Interesse hebt om meer te leren over artificial 

intelligence, machine learning en spraaktechnologie in 
het bijzonder; 

✓ Je bent TOV, Toegewijd, Ondernemend en 

Vooruitstrevend (onze kernwaarden). 

 

 

 

 

 

Full-stack Junior Software Developer 

Ben jij een Allround Software Developer, goed in het oplossen van 

(sof tware)problemen en heb jij interesse om meer te leren over artificial 

intelligence en spraaktechnologie? Kom dan bij ons werken! 

   32-40 uur                      Nijmegen 

   HBO                             medior  

 

Wie zijn wij? 
SpraakLab maakt sinds 2015 

spraaktechnologische software voor bedrijven 

in uiteenlopende markten. Zo verzorgen we 

automatische ondertiteling voor het kanaal 

NPO Politiek, maar we leveren ook 

spraaktechnologie voor het snel doorverbinden 

in telefooncentrales, om sprekers te vinden 

binnen gemeenteraadsvergaderingen, voor het 

monitoren van radio- en televisiezenders of 

voor het rapporteren in de zorg. 

Tot nu toe doen we dit alles met een klein 

startup team van twee personen, maar met 

hulp van onze moederonderneming NotuBiz 

en natuurlijk die van jou, gaan we de komende 

periode groeien tot een volwaardige 

spraaktechnologische software-groep. Draag jij 

daar binnenkort aan bij? 

 

Wat bieden wij je? 
Bij SpraakLab en indirect bij moederbedrijf 

NotuBiz, kom je terecht in een hechte club van 

enthousiaste collega’s. Naast het werk is er 

ook tijd voor gezelligheid en ontspanning na 

een enerverende week. Verder bieden we je 

aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: 

✓ Een salaris dat bij jouw ervaring past 

✓ Een mooie pensioenregeling 

✓ 26 vakantiedagen 

✓ Alle middelen om je werk te doen 

✓ Focus op je persoonlijke ontwikkeling 

 

Kom werken bij SpraakLab 
Wil jij ook bouwen aan gave IT-oplossingen? 

Kom werken bij SpraapLab. Wij bieden je 

mogelijkheden om het beste uit jezelf halen en je 

in te zetten voor mooie oplossingen voor onze 

klanten! 

 Solliciteer direct 
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons jouw CV en 

motivatiebrief via onderstaande button en wellicht zien wij 

elkaar binnenkort om te praten over jouw ambities en die van 

SpraakLab!  

 



Meer weten? 
 

 
Wil je meer weten over de functie? Neem contact op met Niki van de Loo via (010) 789 09 90 of  
hr@notubiz.nl. 

 


