VEB heeft als missie de publieke sector op vlak van energie duurzamer en efficiënter te maken en streeft
naar een algemene energiebesparing bij de brede publieke sector. Dit doen wij enerzijds door de publieke
diensten te begeleiden om efficiënter om te springen met energie en de energiedata te centraliseren en
anderzijds door efficiënter groene energie centraal aan te kopen en te leveren aan publieke diensten.
VEB speelt een cruciale rol in de regie van projecten rond energie-efficiëntie aan een heel diverse groep van
Vlaamse overheidsentiteiten (o.a. scholen, zorg- en welzijnssector, sociale huisvesting, centrale
overheidsdiensten,….), waarvan het aantal nog elke dag toeneemt.
Binnen VEB leeft dan ook een “Go for it”-sfeer waar een veertigtal collega’s zich met hart en ziel inzetten om
de gestelde doelen te bereiken.
Omwille van deze sterke groei zijn we momenteel op zoek naar een (m/v/x):

JUNIOR FRONT-END DEVELOPER IN .NET EN ANGULAR 2
Dit is dé uitgelezen kans om vanuit een speerrol de missie van het Vlaams EnergieBedrijf mee te
realiseren: de publieke sector ontzorgen in alle aspecten van energie.

Jouw functie
•

Als front-end developer ligt je focus op de ontwikkeling van de user interface van o.a. het
Terra-platform.
o Gebruikte technologieën/ methodologie zijn
▪
▪
▪

.NET Core
Angular 2
Agile development

o Andere technologieën waarmee je in aanraking kan komen zijn
▪ CQRS
▪ Event Sourcing
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•
•

Domain-driven design
Amazon Web Services
PostgreSQL
MS SQL Server
Tableau
Jenkins
GIT
Microsoft Team Services

Je maakt deel uit van een gemotiveerd ontwikkelteam waar met actuele technologieën gewerkt wordt.
Je krijgt naarmate je ervaring opbouwt meer verantwoordelijkheden binnen het team.
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Jouw profiel
•
•
•
•
•

Je beschikt over een bachelor in de Informatica of aantoonbare ervaring.
Ruimte om jezelf te specialiseren/ontwikkelen in één of meerdere van bovenvermelde technologieën
grijp je met beide handen.
Kennis en/of ervaring in één van bovenvermelde technologieën is een plus.
Je bent op zoek naar een afwisselende functie die uitdagingen met zich meebrengt. Je bent een
teamspeler, helder communiceren vind je evident.
Je bent creatief en hebt verantwoordelijkheidszin. Je neemt initiatief en biedt kwaliteitsvolle
oplossingen aan.

Ons aanbod
•
•
•

Wij bieden een afwisselende job in het centrum van de actualiteit (energie en klimaat), in een jong bedrijf
dat bruist van de energie en dat een mooie combinatie maakt tussen economische en maatschappelijke
belangen. Wij zijn een vlakke organisatie, vormen een hecht team en geven veel ruimte voor inspraak.
Je krijgt een contract van onbepaalde duur en een marktconforme verloning met extralegale voordelen.
Wij bieden een maximale flexibiliteit in het vormgeven van je job en hanteren glijdende werkuren.

Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en cv naar leen.van.gorp@ment.be.

Meer weten?
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Koen Willems, Teamleader Data:
koen.willems@veb.be of telefonisch via 02 421 32 00.
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