
 

 

 Analytics for productive workspaces 
 

Vacature lead developer (full stack: C#/ServiceStack/Angular) 
 
Over ons bedrijf 
QwikSense meet het binnenklimaat van gebouwen met zowel door ons ontwikkelde sensoren als sensoren 
van andere partijen. Met onder andere CO2, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en (fijn)stofmetingen 
brengen wij de situatie in kantoorgebouwen in kaart. Op basis van de verzamelde data laten we zien waar er 
verbeterpunten liggen om de werkomgeving te verbeteren en/of energie te besparen. De doelgroep voor ons 
product is breed: onder andere scholen, kantoren, hotels, maar ook bijvoorbeeld musea kunnen geld 
besparen met het inzicht dat wij aanbieden. 

Ons team 
Momenteel bestaat ons team uit drie enthousiaste mannen en in de omgang heerst er een informele sfeer. 
We hebben allemaal ons eigen kennisgebied maar zeker op het gebied van de techniek kunnen we extra 
development-kracht goed gebruiken. Omdat we een jong bedrijf zijn is er veel vrijheid en kunnen we inspelen 
op wensen van onze klanten en ontwikkelingen op het gebied van technologie.  
 
Werkzaamheden 
Omdat we een groeiend bedrijf zijn maken we gebruik van zowel interne development (onze CTO doet dit 
momenteel) als externe partijen die we in kunnen zetten om snelheid te maken in de ontwikkeling van ons 
product. Het gaat hier hoofdzakelijk om API-ontwikkeling in C# m.b.v. ServiceStack, maar je zult zeker ook 
wel eens met AngularJS (voor de front-end), NodeJS (microservices voor binnenkomende sensordata) en 
RabbitMQ te maken krijgen. Verder speel je een leidende rol in de ontwikkeling van het product. Dat wil 
zeggen dat je met de andere developers al scrummend onze product roadmap realiseert en bijschaaft. 
 
Vereiste kennis en vaardigheden: 

▪ Microsoft Visual Studio 2013/2015 
▪ >= C# 5.0 (.NET 4.5) 
▪ Bouwen/gebruiken van REST API’s 
▪ Bedenken van bruikbare ‘out of the box’ 

oplossingen voor problemen 
 

(Optionele) relevante kennis en vaardigheden: 
▪ Multithreading en async in .NET 4.5 
▪ NodeJS (gebruik van packages, eenvoudige 

projectstructuur opzetten) 
▪ Scrum/Agile methodiek 
▪ Ervaring Redis of andere NoSQL DB’s 
▪ Kennis van (of interesse in) cloud-diensten 

zoals Microsoft Azure of Google Cloud 
 
Ben jij iemand die; 

1) Het liefst kwalitatief goede code leest én schrijft?  
2) Waar nodig Out of the box  denkt en technische uitdagingen te lijf gaat? 
3) Zelfstandig en doelgericht werkt, maar ook in teamverband goed functioneert? 

 
Dan zijn we op zoek naar jou! We maken graag een keer kennis op ons kantoor in Bussum! Mail ons of bel 
even naar +31 6 300 66 207.  
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