Full stack
software developer
Kan jij programmeren en wil je graag werk met maatschappelijk belang? Ben je
creatief en hou je van gevarieerd werk? Dan komen we graag met jou in contact!
Als full stack software developer werk je mee aan het opbouwen en doorontwikkelen
van onze energiebesparingstool met als doel om onze klanten te helpen nog meer
energie te besparen. Je vindt het leuk om bij het volledige ontwikkeltraject betrokken
te zijn of, als je daar nog weinig ervaring in hebt, om dat te leren.

Jouw rol
Doorontwikkelen, onderhouden en opzetten van systemen en functionaliteiten,
denk aan:
Data-analyse op basis van energieverbruiken
Optimaliseren van berekeningen
Bugs identificeren en fixen
Klantsysteem efficiënter maken
API koppelingen van onze systemen
Beveiliging van het system
Werken in backend en frontend
Samen met productontwikkeling brainstormen over wensen
Meedenken over systeemarchitectuur, dit uitwerken in een plan en implementeren
Collega’s ondersteunen met jouw vaardigheden en kennis
Bijdragen aan de goede sfeer

Welke talen
Onze codebasis bestaat hoofdzakelijk uit Python (django), React, NextJS. Verder
werken we met MySQL, Kubernetes en git.
Het is niet erg als je hier nog weinig ervaring in hebt, bij ons krijg je de kans om
die ervaring op te doen!
Wat wel belangrijk is dat je ervaring hebt met programmeren en minstens één taal
redelijk goed beheerst.

Dit ben jij
Je krijgt energie van het oplossen van problemen en het creëren van nieuwe
functionaliteiten. Ook word je blij van een systeem dat goed functioneert. Variatie
binnen het werk vind je fijn en je denkt graag mee over oplossingen. Je kan
zelfstandig werken, maar werkt ook graag binnen een team. Je voelt je verbonden
met het doel van EnergiePartners en wil graag een verschil maken!

Goed om te weten
Utrecht | werken op afstand is mogelijk

€ 3.000 - € 4.500

Op basis van ervaring en een werkweek van 40 uur

32 - 40 uur per week beschikbaar

Werken bij EnergiePartners
EnergiePartners levert een bijdrage aan de energietransitie door bedrijven te helpen
met:
budgetneutraal besparen,
het reduceren van de CO2-uitstoot, en
het tegengaan van energieverspilling.
Dit doen wij met behulp van software en persoonlijk contact. Wij gaan graag
duurzame relaties aan. Zowel met onze klanten als met iedereen die voor
EnergiePartners werkt. Daarom investeren we in onze medewerkers en nemen we de
tijd om je goed in te werken. Bij ons heerst een fijne en open werksfeer.

Heb je interesse?
Stuur je motivatie en CV naar sollicitaties@energiepartners.com. Wij nemen zo
snel mogelijk contact met je op.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jeroen
via j.witteveen@energiepartners.com of 030 207 40 70.
Acquisitie op basis van deze vacature heeft geen zin. Werven doen we zelf.
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