Omavointi
Haluatko saada tiedon elämään, jotta me ja
seuraavat sukupolvet voimme elää terveempinä?

Our mission is to bring data to life, so that we and future
generations can live healthier lives – do you wanna join us and our mission?

BCB Medical on Pohjoismaiden johtava kliinisen tiedon keräämiseen ja
analysointiin keskittynyt yritys. Tavoitteenamme on mullistaa tapa, jolla kliininen tieto vaikuttaa ihmisten arkeen. Autamme terveydenhuollon
asiantuntijoita kehittämään uusia, elämää parantavia hoitomuotoja. Yhtiö
sijaitsee Turussa ja muut toimistomme ovat Espoossa, Oulussa ja Kuopiossa. BCB:llä työskentelee yli 80 eri alojen ammattilaista ja olemme toimineet
vuodesta 2003. Yrityksemme kasvaa ja Omavointitiimimme Turussa kaipaa
lisävahvistusta.

BCB Medical is the Nordic market leader in gathering and
analysing clinical data. Our mission is to combine, analyse and
illustrate clinical data gathered from various sources and present it in an understandable format so that current and future generations can live healthier lives.
Our aim is to revolutionise the way clinical data impacts people’s lives. We help
doctors provide better care for their patients and help them develop new forms of
treatment to improve patients’ lives. The company is in Turku, and we also have
offices in Espoo, Oulu and Kuopio. We employ 80 experts in different fields. We
have been operating since 2003. Our company is growing, and our MyHealth team
is looking for new experts.

Tuotteet ja Tuotetiimi
Omavointi (https://www.bcbmedical.com/omavointi)
välittää satoja tuhansia automaattisia kyselyitä potilaille ja mahdollistaa tiedon
tehokkaan keräämisen kymmenien vuosien ajan. Omavoinnin Ajanvaraus auttaa asiakkaitamme tarjoamaan etävastaanottopalveluja potilaille. Kaikki mitä
teemme auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tarjoamaan potilaille parempaa hoitoa. Katso esimerkiksi mitä olemme rakentaneet Tyksille: https://www.
omavointi.fi/tyks/ovui/kirjaudu ja https://ajanvaraus.omavointi.fi/.
Tiimissämme työskentelet potilaiden ja asiantuntijoiden
rajapinnassa. Tiimimme toimii ketterästi ja panostamme
käyttäjälähtöiseen kehitystapaan. Tiimissämme on lahjakkaita yksilöitä, mutta
töitä teemme aina yhdessä. Ja vaikka meillä on jo loistava tiimi kasassa, joukkoon mahtuu aina hyviä tyyppejä.

The product and the product team
MyHealth (https://www.bcbmedical.com/omavointi) transmits
hundreds of thousands of automated surveys to patients and enables effective data
collection for decades. MyHealth Booking app helps our customers to provide remote reception service to patients. Everything we do helps healthcare professionals
provide better care to patients. See, for example, what we have built for Tyks: https://
www.omavointi.fi/tyks/ovui/login/auth and https://ajanvaraus.omavointi.fi/.
In our team, you work at the interface of patients and healthcare professionals. Our
team works agilely and invests in a user-oriented development approach. There are
talented individuals on our team, but we always work together. And although we already have a great team, we also welcome new top individuals with open arms.

Full Stack Developer
Haluat olla mukana tekemässä sovelluksia, joilla on yhteiskunnallista merkitystä. Ehkä olet jo ollut mukana terveydenhuollon palveluiden parissa, tai sitten vain haluaisit vaihteeksi kirjoittaa koodia, joka aidosti parantaa ihmisten
elämää. Olet tehnyt töitä ketterissä tiimeissä ja tulet hyvin toimeen sekä tiimin
että asiakkaiden kanssa. Teknologioita tulee ja menee, mutta se ei haittaa koska sinulla on hyvät pohjatiedot, joiden päälle rakentaa. Olet toteuttanut sovelluksia selaimesta JVM:ään ja osaat myös auttaa muita eteenpäin.

Full Stack Developer
You want to be involved in making softwares that are socially relevant. Maybe you’ve
already been involved with health services, or you just want to do something different: write code that genuinely improves people’s lives. You have worked in agile
teams before and communicate well within the team and with stakeholders. Technology comes and goes and that’s ok, because you have a good foundation on which to
build on. You’ve built applications from the browser to the JVM, and you can also
help others to move forward.

Toivomme, että nämä ovat tuttuja:
• JVM
• Typescript
• React
• Mikropalvelut (Docker, Kubernetes)
• DevOps

We hope you already have some experience on these:
• JVM
• Typescript
• React
• Microservices (with Docker and Kubernetes)
• DevOps

Lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen
rekrytointi@bcbmedical.com 10.1.2021 mennessä. Käymme hakemuksia läpi
jo ennen hakuajan umpeutumista, ja kutsumme jatkoon valitut juttelemaan
meidän ja tiimin kanssa. Vastaamme myös mielellämme paikkaan liittyviin
kysymyksiin (puhelut ainoastaan 8.1.2021 - 10.1.2021 välisenä aikana):
CTO Mikael Pesonius,
+358 50 3493 928,
rekrytointi@bcbmedical.com

Please submit your application and CV to rekrytointi@bcbmedical.com by 10.1.2021.
We will go through the applications already during the application
period and will invite suitable applicants to talk to us and the team.
Do not hesitate to ask any questions you might have about the position
(calls only during 8.1.2021 -10.1.2021):
CTO Mikael Pesonius,
+358 50 3493 928 ,
rekrytointi@bcbmedical.com

