
Java developer (m/v/x)
June ontwikkelt innovatieve en digitale energiediensten met het doel om haar klanten te 
ontzorgen rond alles wat te maken heeft met het energiemanagement van een woning. June 
wil zo de transitie versnellen naar een 100% hernieuwbare energiemarkt met behulp van een 
digitaal en innovatief business model.

Wat doe je?

Samen met een sterk team ben je verantwoordelijk voor de softwareontwikkeling bij June. 
Jullie werken samen om de huidige systemen draaiende te houden en de toegevoegde 
waarde van nieuwe innovatieve technologieën voor June klanten te exploreren.

De uitkomst is een goed geoliede machine waar onze klanten op kunnen rekenen én 
experimentele producten/services die de energiesector kunnen transformeren.

Technologie, software en analyse is je natuurlijke habitat. Je bent autodidact maar ook een 
teamspeler. In 1 dag werk je samen met data scientists, sales profielen, management en
mede-developers aan diverse projecten.

Ownership, creativiteit en collaboratie zijn kernwoorden bij June.



Wie zoeken we? 

• Je haalt energie en trots uit de exploratie van nieuwe technologie, bent grondig en verantwoordelijk 
en hebt een gezonde interesse in analyse, methodologie en nieuwe tools. 

• Je blijft up-to-speed met de laatste technologieën en hebt een nieuwsgierige en leergierige 
ingesteldheid. Dit voor zowel ontwikkelomgevingen, als methodieken en tools. 

• Je bent een no-nonsense persoon die een écht verschil wil maken. 

• Je bent stressbestendig en wil graag veel bijleren. 

• Je bent sympathiek en lacht graag. 

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je kan zelfstandig werken. 

• Je bent zowel analytisch als creatief. 

• Je bent bereid om breder verantwoordelijkheid te nemen dan je eigen domein. 

Maar ook:
• Als Java Developer heb je een bachelor of master in IT of gerelateerd.

• Je hebt minstens 3 jaar relevante werkervaring.

• Je kan meer dan 1/3 van onderstaande lijstje afvinken:

• Java

• Spring

• Hibernate

• Angular, Javascript

• Java, JEE, J2EE, MongoDB, Hibernate, Spring, domain-driven design & continuous deployment

• Microservices, Angular, Node.js & Spock

• REST services, XML en JSON

• Junit, Selenium, Mockito, Cucumber & Jmeter 

Wat wij bieden:
• Een aantrekkelijke job met veel afwisseling, verantwoordelijkheid en 

ruimte voor eigen initiatief,

• Een flexibele werkomgeving en werkplanning,

• De uitdaging om mee een start-up uit te bouwen die 

een frisse wind laat waaien doorheen een vastgeroeste sector,

• Een vast arbeidscontract in een aangename werkomgeving 

met een enthousiast en gedreven team.
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Denk je dat je het in je hebt om samen met ons de transitie

naar 100% groene energie in een stroomversnelling te brengen?

Aarzel dan niet en solliciteer vandaag nog via: jobs@june.energy !


