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Junior database Developer (8-16 uur) 

Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) / WoonWijzerWinkel (WWW) is op zoek naar 
versterking van haar team in de vorm van een Junior Database Developer. 
 
Wij zoeken een enthousiaste collega, die in ons sterk groeiende bedrijf, proactief aan de slag gaat 
 met het automatiseren en beheren van verschillende databases.  
 
Taken: 

1. Onderhouden en verbeteren van de woonwijzerwebshop en website van WoonWijzerWinkel en 

ICDuBo, waaronder SEO optimalisatie en verbeteren gebruiksvriendelijkheid en onderlinge 

afstemming.  

2. Het onderhouden en verbeteren van de diverse CRM systemen.  

3. Ontwikkelen en verbetering bestaande Applicaties. 

4. Databases ontwikkelen en onderhouden / Queries schrijven 

5. In kaart brengen van technologische kansen en deze benutten 

 
Je voldoet aan de volgende onderstaande punten: 

- HBO werk en/of denkniveau, bij voorkeur een diploma in de richting IT/BI&M/Bedrijfskunde of 

vergelijkbaar 

- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

- Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift  

- Voor het schrijven van een Macro draai jij je hand niet om 

- Je draait zo een Pivot table in elkaar  

- Je weet goed je weg te vinden in HTML met bootstrap en javascript 

- Voor een basis SQL query draai jij je hand niet om 

- Je maakt makkelijk de vertaalslag van opdracht naar uitvoering 

- Je voelt je op je gemak in een agile bedrijfsstructuur (verschillende expertises die contextueel 

met elkaar samenwerken) 

- Je bent nuchter, communicatief sterk, analytisch, flexibel en leergierig 

- Kennis van HTML en PHP (laravel) is een pré 

- Ervaring met procesmodelleren is een pré 

 
Wie zijn wij? 
 
 
 

http://www.woonwijzerwinkel.nl/
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ICDuBo (Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen) is een B2B netwerkorganisatie die met ca. 150 
deelnemende bedrijven het nagenoeg volledige aanbod aan duurzame oplossingen toont, in een zeer 
inspirerende showroom van 2.500 m2 op de RDM Campus in Rotterdam. In deze hal worden door de 
deelnemers, onszelf en derden dagelijks evenementen georganiseerd, rondleidingen gegeven en 
bezoekers ontvangen. 
 
De WoonWijzerWinkel (WWW) is het regionale energieloket dat voor 25 gemeenten in de regio 
Rijnmond en Haaglanden (en binnenkort ook voor Zuid-Limburg) werkzaam is en haar focus heeft op het 
verduurzamen van particulier woningbezit en VvE’s in die gemeenten. Naast een digitaal loket is deze 
WoonWijzerWinkel fysiek gehuisvest in ICDuBo en werken beide organisaties nauw met elkaar samen. 
 
Wat bieden wij? 
- Een gezellig, informeel jong team 
- De mogelijkheid om je te ontwikkelen 
- Een diverse functie met veel ruimte voor eigen inbreng 
- Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Een contract voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast contract  
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