VACATURE
HDM Pipelines is een jong en snelgroeiend bedrijf op het gebied van asset management en integriteit van
leidingsystemen. Elke dag werkt het team van specialisten aan innovatieve oplossingen voor een duurzame
ondergrondse infrastructuur. Klanten zijn waterschappen, gemeenten en bedrijven die actief zijn in de bijv. drinken afvalwater, (petro) chemische industrie. HDM Pipelines staat bekend om haar specialistische kennis, ongekende
nieuwgierigheid en gezonde boeren verstand.
Op zoek naar een boeiend bedrijf om voor te werken met enthousiast en professionele collega’s in een informele
werksfeer? Lees dan snel verder.
Wij zijn op zoek naar een:

Software engineer / Front end developer M/V (fulltime)
Wij zijn op zoek naar een ‘Software engineer / Front end developer’ die ons team komt versterken. Hou jij ervan
om grote hoeveelheden data inzichtelijk te maken? Ben jij een oplossingsgerichte engineer die maar al te graag een
infrastructuur voor bedrijf kritische processen wil ontwerpen en ontwikkelen? En daarnaast bijdragen aan een veilige
en duurzame leefomgeving?
Over de functie:
Samen met een team van specialisten ontwikkel, visualiseer en beheer je kritische processen voor de ondergrondse
infrastructuur.
Wat zoeken wij ( of in staat om hierin op korte termijn persoonlijk in te ontwikkelen):
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring met het opzetten van een intuïtieve en moderne web omgeving;
Ervaring met Javascript / Node JS;
Ervaring met databases;
Ervaring met Cloud Services (bij voorkeur AWS, Azure en/of GCP);
Ervaring met ‘customer experience’;
Affiniteit met data science;
Affiniteit met full stack development.

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•

Een prettige en professionele werksfeer;
Multidisciplinaire werkomgeving;
Goed salaris;
Secundaire arbeidsvoorwaarden;
Deel uitmaken van een snelgroeiende organisatie.

Ben jij iemand die de kwaliteitsnormen wil verhogen?

Als jij dit ziet		

, dan denken wij aan 					

jij ook?!

Reageer dan meteen en stuur je motivatie en CV naar: info@hdm-pipelines.com.
Bij vragen kan je contact opnemen met Rudy Dijkstra, te bereiken op: + 31 (0)85 1301944
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
www.hdm-pipelines.com
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VACANCY
HDM Pipelines is a young and fast-growing company in the field of asset management and integrity assessments of
pipeline and piping systems. Everyday, our team of specialists work on innovative solutions for a sustainable underground
infrastructure. Our customers are water boards, municipalities and companies that are active in the fields of drinking and
waste water, (petro) chemical industry etc. HDM Pipelines is known for its specialist knowledge, unprecedented curiosity
and common sense.
Are you looking for an exciting company to work for with enthusiastic and professional colleagues in an informal working
atmosphere? Then read on.
We are looking for:

Software engineer / Front end developer M/F (Full time)
We are looking for a ‘Software engineer / Front end developer’ to join our team. Do you like to make large amounts of
data transparent? Are you a solution-oriented engineer who is happy to design and develop software infrastructure for
company-critical processes and contribute to a safe and sustainable living environment?
About the position:
•
•
•
•
•

You are responsible for creating and maintaining front end solutions
You develop simple and efficient product to serve the company and clients
You involve in development of mobile and desktop applications
You work together with a team of pipeline specialists
You will be a part of company’s success story

Position requirements:
•
•
•
•
•
•
•

Experience with setting up an intuitive and modern web environment
Experience with Javascript / Node JS
Experience with databases
Experience with Cloud Services (preferably AWS, Azure and / or GCP)
Experience with ‘Customer experience’
Affinity with data science
Affinity with full stack development

We offer:
•
•
•
•
•

A pleasant and professional working atmosphere
Good salary
Multidisciplinary working environment
Secondary employment conditions
Fast-growing organization

If we see 		

, we think of

If you you want to join us as a ‘The thinker’ of pipelines, then respond immediately
by sending your motivation and CV to info@hdm-pipelines.com.
If you have any questions, please contact Rudy Dijkstra: + 31 (0)85 1301944
Acquisition due to the published vacancy is not appreciated.
www.hdm-pipelines.com
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