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9752 GR Haren 

T +31 (0)50 785 1000 
M: info@envitron.com 

Word jij de nieuwe full-stack developer bij Envitron?  
Wie zijn wij en wat doen wij? 

Envitron is een snelgroeiend Gronings technologiebedrijf, met als missie om lokaal beschikbare of 
opgewekte energie zo optimaal mogelijk te benutten. We bestaan uit een team van 16 parttime en 
fulltime medewerkers en werken iedere dag met veel plezier aan ons vooruitstrevende 
energiemanagement platform.  

Ons energiemanagement platform is een combinatie van door Envitron ontwikkelde hardware en 
software om energie gerelateerde apparaten te bemeten, aan te sturen en slim te balanceren. Met de 
verschillende componenten van ons platform bieden we standaard oplossingen en maatwerk 
oplossingen aan onze klanten over de hele wereld! 

Wat verwachten we van jou? 

- Ervaring met agile werken in teams 
- Kritisch op kwaliteit en analytisch sterk 
- Gemotiveerd om mee te werken aan de groei van ons bedrijf 
- Affiniteit met de transitie naar duurzame energiesystemen 
- Bereidheid om jezelf continu te ontwikkelen 
- Beschikbaar voor 36-40 uur 

Wat moet je kunnen? 

- Meerjarige ervaring met full-stack development, dataopslag, -verwerking en -presentatie 
- Bekend met IoT oplossingen, affiniteit met hardware, time-series data, big data, algoritmes 
- Werken onder architectuur, security by design, infrastructuur, monitoring, performance 
- Ervaring of bekend met de volgende talen, tools en technieken: 

o Angular, HTML5, CSS, Javascript, Python, Django 
o Jira, Slack, NextCloud, GitLab 
o Versiebeheer, Unit testen, CI/CD, OTAP  

Wat ga je doen? 

- Ontwerpen van prototypes (design en techniek) en oplossingen op basis van klantwensen 
- Ontwikkelen van nieuwe features in één of meer deelproducten van ons platform, zoals: 

o Een nieuwe of verbeterde weergave van gegevens aan gebruikers 
o Een koppeling realiseren voor het leveren van data aan andere partijen of om data van 

andere partijen in onze systemen te integreren en te verrijken  
- Realiseren van automatisch unittests en uitvoeren van functionele tests op afgeronde features 
- Oplossen van bugs en bevindingen 

Wat bieden we? 

- Een goed salaris 
- Een hecht team met flexibele werktijden en mogelijkheden tot thuiswerken 
- Een fantastisch duurzaam nieuw kantoor met fitnessruimte, restaurant en flexibele werkplekken  
- Veel (online) bedrijfsuitjes en gezellige borrels 

Hoe nu verder? 

Denk jij dat je goed binnen ons team past of zou je graag eens langs willen komen om te kijken of Envitron 
iets voor jou is? Stuur dan een mail met je CV naar marro@envitron.com.  


