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The Sustainables making sustainability easy 

Back End - Software Developer gezocht in Amsterdam 
 

Amsterdam | Noord-Holland | ICT | Hbo | Universiteit | Stage 

 

The Sustainables zijn druk bezig de wereld te verduurzamen. We zijn een jong en 

snelgroeiend bedrijf met ca. 10 hoogopgeleide medewerkers met ons hart op de groene 

plaats. Bij The Sustainables weten we alles over maatregelen voor hernieuwbare 

energie, huizen, 3D-modellering en innovatieve e-commerce oplossingen voor 

complexe producten. 

Tot onze klanten en partners rekenen wij nutsbedrijven, producenten van duurzame 

producten (zoals zonnepanelen) en grotere installateursbedrijven. 

Samen met het team stel je woningeigenaren in staat hun huis duurzamer te maken. De 

projecten waar je aan gaat werken zijn meestal voor bedrijven die klanten willen 

adviseren met behulp van onze kennis en online tooling. 

Wie zoeken wij 

Voor ons team in Amsterdam zijn wij op zoek naar een multi-skilled developer in 

wording. Iemand met goede, verfrissende ideeën en nog lang niet klaar met leren en 

ontwikkelen. Jij wordt een belangrijk onderdeel van het team dat zorgt voor de beste 

ontwikkeling van onze applicaties. Samen met onze developers verbeter je onze huidige 

systemen en ben je nauw betrokken bij nieuwe projecten vanaf de start tot het 

afleveren van een functionerend product. We zijn benieuwd naar jouw blik op onze 

wereld en welke ideeën jij meebrengt! 

Enkele voorbeelden van onze recente projecten: 

https://homeqgo.nl "White label" duurzaamheidsadvies en shop 

https://www.engie-bespaaradvies.nl/ Duurzaamheidsadvies voor woonhuizen   

https://offerte.welkombijnefit.nl/hr-ketel/uw_gegevens Productadvies voor ketels en 

warmtepompen 

Net als voor de rest van het team beperken de werkzaamheden zich niet tot de 

functieomschrijving. Er komen geregeld andere uitdagingen voorbij zoals bijvoorbeeld 

het zelf uitvoeren van werkzaamheden aan onze applicaties en het doen van 

onderzoek. 

 

mailto:nathalie@thesustainables.nl
http://www.thesustainables.nl/
https://homeqgo.nl/
https://www.engie-bespaaradvies.nl/
https://offerte.welkombijnefit.nl/hr-ketel/uw_gegevens


 
 The Sustainables B.V. | Entrada 305| 1114 AA Amsterdam | Nederland 

Tel +31 (0) 203413233 | nathalie@thesustainables.nl | www.thesustainables.nl 

 

2 

Wat wij bieden 

• Een uitdagende en dynamische werkomgeving met een jong team 

• Een informele omgeving en gemotiveerde collega's in Amsterdam 

• Goede werksfeer 

• Gebruikmaken van high tech tooling en technieken 

• Je krijgt een vaste begeleider én je gaat veel leren van alle andere teamleden 

• Stagevergoeding €400-500 per maand 

• Vrijdag kickboksen door Jessey 

 

Wat wij vragen 

• Je hebt minimaal 2 jaar van je HBO of WO opleiding afgerond of je weet zeker dat 

je dit niveau hebt. 

• Je beschikt over een sterke motivatiebrief. 

• Je stage duurt minimaal 3 en maximaal 12 maanden 

• Je bent woonachtig in de regio Amsterdam 

• Je bent niet bang om feedback te ontvangen en terug te geven 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

 

Wie zijn wij 

 

We bieden innovatieve oplossingen die het verduurzamen van een woning 

gemakkelijker en winstgevender maken. 

Hoe doen we dat? Door slimme online tools te bouwen om huizen op afstand te meten, 

zowel fysiek als energetisch. Dankzij deze hulpmiddelen kunnen consumenten 

gemakkelijk offertes aanvragen voor verbeteringen aan het huis en duurzame energie. 

Dat is hoe we duurzame bedrijven en consumenten met elkaar verbinden. Het 

resultaat: een betere klantervaring en aanzienlijke kostenbesparingen die resulteren in 

een snellere energietransitie naar CO2 neutraal leven. 

 

Kom je kennismaken? 

Ben je enthousiast geworden over de functie en herken je jezelf in het 

hierboven geschetste profile, stuur dan je CV en motivatiebrief op naar 

Nathalie van ‘t Klooster, nathalie@thesustainables.nl. 
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