
 

   

 

Vacature IUNGO/Enermatics 

Voor IUNGO/Enermatics  zijn we op zoek naar een Developer. 

IUNGO/Enermatics hebben samen als één van de weinigen een gecertificeerde monitoringsoplossing. Wij 

ontwikkelen samen alle nodige hardware en software voor deze innovatieve totaaloplossingen. Enermatics 

kijkt door alle complexiteit heen met een scherpe blik op energieprestaties en accurate rapportages. Ook heeft 

Enermatics de ontwerpkracht voor nu én de toekomst. Wil jij onderdeel uitmaken van een klein team en ben jij 

een specialist op het gebied van programmeren? Dan pas jij goed bij ons. Gezamenlijk met onze partners en 

opdrachtgevers verzorgen wij de monitoring bij verduurzamingstrajecten binnen de woningmarkt. Ons motto, 

wij ontwikkelen hand in hand met de klant.   

Wij zijn op zoek naar een Developer die zowel interesse heeft in front-end als in back-end. Iemand die het leuk 

vindt om ergens in te duiken, die niet zomaar opgeeft en die gaat voor foutloos. Samen met andere goede 

ontwikkelaars bouw je verschillende software-oplossingen voor al onze klanten. 

Bij IUNGO/Enermatics hebben we zowel particuliere klanten als zakelijke klanten. Dit betekent dat we 

verschillinde dashboards hebben. Je zult aan beide platforms ontwikkelen en je bent medeverantwoordelijk 

voor het uitbreiden en verbeteren hiervan. Alles gebeurt hier op klantvraag. 

Wat zijn jouw belangrijkste werkzaamheden: 
• Verbeteren van zowel het platform als diensten van IUNGO en Enermatics 
• Door-ontwikkelen en verbeteren van onze userinterfaces binnen een afgesproken tijdsbestek en 

kwaliteitsnormen 
• Opstellen van standaard interessante monitoringsoverzichten aan de hand van API’s  
• Meewerken aan het continue verbeteren van de beveiliging en betrouwbaarheid van onze platformen 
• Deelnemen aan diverse externe/interne expertgroepen 
 
Wat zijn de functie-eisen: 
• Je bent een gedreven ontwikkelaar met passie voor het vak 

o Databases (MySQL) 
o Javascript  
o PHP 

• Je hebt ervaring met Embedded systemen 
• Je hebt kennis van of interesse in het leren van Mithrill MVC en LUA 
• Je vindt het leuk om userinterfaces aan te passen en te verbeteren 
• Je hebt ervaring met Linux systemen  
• Je hebt een opleiding afgerond op minimaal HBO-niveau 
• Je bent nauwkeurig tijdens de uitvoering van processen en je hebt oog voor detail 
• Je bent leergierig en je hebt een pragmatische aanpak voor het oplossen van problemen 
• Je bent bekend met de laatste ontwikkelingen  
• Je beheerst de Nederlandse taal en schakelt gemakkelijk over naar Engels als dit nodig is 
• Je hebt interesse in techniek en duurzaamheid 
 
Wat bieden wij jou? 
• Een fulltime contract met marktconform salaris  
• Flexibele indeling van werktijden en thuiswerken 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
 

Heb je interesse, stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@enermatics.nl   
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