Stage – Help mee aan onze duurzame revolutie
Wil jij bijdragen aan een duurzamer Europa?
We zijn een jong en snelgroeiend bedrijf met ca. 10 hoogopgeleide medewerkers met een
groen hart. The Sustainables bedenkt en ontwikkelt hightech online tools om woonhuizen
energetisch duurzamer te maken. Daarnaast ontwikkelen we applicaties voor
consumenten en de installatiebranche om zelf woningen op te kunnen meten en leveren
wij verschillende digitale gereedschappen om op afstand de geschiktheid van woningen
te bepalen voor zonnepanelen en woningisolatie. Hierbij staat de customer journey
centraal.
Een van onze meest innovatieve producten is de geautomatiseerde duurzaamheidsshop
waarmee iedere consument op basis van zijn of haar postcode direct weet welke
duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn, wat hiervan de kosten en opbrengsten zijn en
direct over kan gaan tot actie. Zo maken we duurzaamheid makkelijk.
Functieomschrijving
Dit ga je doen:
•

•

•

•

•

Testen van nieuwe features:
o Na het ontwikkelen van nieuwe features moeten deze grondig getest
worden. Jij bedenkt manieren om deze tests uit te voeren, past deze toe
en geeft aan hoe de problemen die je tegenkomt volgens jou opgelost
moeten worden.
Gebruikstesten van applicaties:
o Hoe is de gebruikservaring van onze producten? Jij test de
gebruiksvriendelijkheid van onze producten en stelt verbeteringen voor.
Automatiseren van tests:
o Veel tests kunnen geautomatiseerd worden met behulp van specifieke
gereedschappen. Jij zoekt uit wat we kunnen automatiseren en hoe we dit
kunnen doen.
Programmeren:
o Vind je het leuk om zelf aan onze applicaties te werken en heb je reeds
een basis in programmeren, dan kun je actief meewerken aan onze
applicaties.
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.
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Functie-eisen
Naar deze persoon zijn we op zoek:
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal 2 jaar van je HBO of WO-opleiding afgerond, of je weet zeker
dat je dit niveau hebt.
Je stage duurt minimaal 3 en maximaal 12 maanden.
Je bent niet bang om je collega’s te helpen/verbeteren.
Je houdt het overzicht en weet de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden.
Je vindt het leuk om ook dingen te doen die je nog niet kan.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij?
Een uitdagende en dynamische werkomgeving met een jong team met een groen hart
en een goede werksfeer met veel flexibiliteit. Samen werken we aan een heel mooi doel.
Je krijgt een vaste begeleider én je kunt leren van alle andere teamleden. Ook bieden wij
een stagevergoeding.
Neem voor meer informatie contact op met Nathalie van ’t Klooster
nathalie@thesustainables.nl / 020 3413233
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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