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Oracle Apex Developer 
 

Bedrijfsomschrijving 

PortalPlus Cloud Solutions is een servicegerichte organisatie die 
cloudoplossingen ontwikkelt en aanbiedt in het onderwijs. PortalPlus is hét 
kernsysteem voor het instroomproces van nieuwe studenten. Op dit 
moment werken circa 2500 medewerkers van de scholen met onze software 
vanuit een moderne cloud infrastructuur. Voor de ontwikkeling van onze 
software maken wij gebruik van Oracle Application Express. PortalPlus werkt 
vanuit een gebruikersgroep releasematig samen met haar klanten aan 
verdere innovaties van de software. Vanuit ons inspirerende kantoor aan de 
“Kop van Zuid” in Rotterdam biedt PortalPlus Cloud Solutions een 
uitdagende werkomgeving aan talentvolle professionals. Vind jij het leuk om 
samen met ervaren ontwikkelaars te werken aan eigen cloud producten bij 
een groeiend, innovatief IT bedrijf? 

 
 

Jouw werkzaamheden 
• Je werkt in een Scrum-team aan innovaties van onze cloud oplossingen. 

• Je ontwikkelt nieuwe webapplicaties en webapps met de nieuwste versies van Oracle Application 
Express, een low-code ontwikkeltool. 

• Je gebruikt moderne technieken en plugins. 

• Je ontwikkelt koppelingen met webservices. 

• Je ondersteunt “team customer success” bij technische uitdagingen. 

• Je analyseert klantwensen en werkt deze technisch uit. 
 

Functie eisen 
• Je hebt een HBO of universitaire opleiding afgerond. 

• Je hebt 2-6 jaar ervaring met de volgende technieken / tools: 
o SQL 
o PL/SQL 
o Oracle Application Express 
o JavaScript 
o HTML 
o CSS 
o Webservices 

• Je bent analytisch, je bezit een sterk probleemoplossend vermogen. 

• Je hebt belangstelling voor klantprocessen en software-architectuurvraagstukken. 

• Je bent klantgericht en communicatief vaardig. 

• Je beheerst vloeiend Nederlands in woord en geschrift. 

Wat bieden wij? 
• Een intern en extern opleidingsprogramma 

• Een werkomgeving waar je met collega’s werkt aan een gemeenschappelijk doel 

• Een mooi salarispakket 

• Bonusregeling 

• Pensioen (werkgever betaalt 100%) 

• Flexibele werkuren 

• Mogelijkheden voor thuiswerken 

• Laptop 

• Mobiele telefoon 

• Mobiliteitsvergoeding 

• Gezamenlijke lunch + borrel op vrijdag 


