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Gezocht: IT Architect/ CTO 

 

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de energietransitie in de gebouwde 

omgeving? Kom dan werken bij Watch-E.  
 

Watch-E monitort en analyseert de energieprestaties van woningen en levert daartoe hard- en 

software en diensten aan woningbouwcorporaties. Watch-E is sterk groeiend en zoekt per direct een 

senior software/ IT architect met minimaal HBO werk- en denkniveau met een technische 

afstudeerrichting in ICT of gelijkwaardig.  

Wat verwachten we van jou? 
Je bent verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling en beheer van de softwareproducten van 

Watch-E waaronder: 

• Verder ontwikkelen van de ICT-infrastructuur in Azure (data-, applicatie- en security-

architectuur) 

• Opstellen van technische ontwerpplannen 

• Doorontwikkelen van verschillende applicaties in C# .Net 

• Vertaalslag maken van bedrijfsstrategie naar IT  

• Aansturen van IT medewerkers intern en extern 

Wat is jouw profiel? 
Je bent proactief, oplossingsgericht, leergierig en kritisch en je hebt minimaal 5 jaar ervaring in je 

vakgebied. Je hebt kennis over en ervaring met het toepassen van architectuurprincipes, schaalbare 

cloudoplossingen, API’s en grote hoeveelheden data. Daarnaast heb je hebt goede sociale en  

leidinggevende vaardigheden en/of ervaring omdat je verantwoordelijk bent voor de aansturing van 

ons software-ontwikkelteam. Je bent mede verantwoordelijk voor het opstellen en bijsturen van 

onze IT roadmap die in samenwerking met partners wordt ontwikkeld.  

Aangezien je werkt in een scale up ben je bereid bent om zelf te ontwikkelen. 

De volgende kennis/vaardigheden zijn vereist: 

• .NET  

• Azure 

• MSSQL 

• Devops CI/CD  

Talen: vloeiend in Engels mondeling en schriftelijk. Nederlands is een pré. 
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Arbeidsvoorwaarden 
 

Wat heeft Watch-E te bieden? 

• Een full-time dienstverband 

• Een inspirerende werkomgeving op Arnhems Buiten 

• Een team dat betrokken en professioneel is 

• Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden.  

• Ervaring opdoen bij een snel groeiend bedrijf in een jonge en sterk ontwikkelende markt, met 

internationale ambities 

• Meeparticiperen in het bedrijf via een aandelenparticipatieplan; 

• Goede pensioenregeling; 

• Flexibele werktijden; 

• Standplaats bij voorkeur in Arnhem. Andere lokaties en vanuit huis werken zijn bespreekbaar. 

Over Watch-E 
Watch-E is in 2012 opgericht en is de maker van verschillende applicaties Mijnenergiebundel en 

EnergyView. 

Zij biedt zowel woningcorporatie, bouwbedrijf, installateur en woonconsument een end-to-end 

oplossing van hard- en software om actueel inzicht te krijgen in de energieprestaties van woningen. 

Daarmee biedt Watch-E onder andere de mogelijkheid om de Energieprestatievergoeding (EPV) te 

innen en andere zeer energiezuinige woningen te monitoren (NOM, BENG etc). Verder is diepgaande 

analyse van de energieinstallaties van de woning mogelijk.  

Uniek van  de Watch-E proposities is dat zowel woningcorporatie als garantiepartij  middelen krijgen 

aangeboden om de energieprestaties van de woning te volgen en de bewoner te stimuleren zuinig 

om te gaan met energie.  De bewoner kan ook zelf zijn/haar energiegedrag bewaken en bijsturen. 

Meer informatie over onze producten en diensten: www.watch-e.nl 

Ben je geïnteresseerd in deze baan? 
Reageer dan met een korte motivatiebrief en CV naar Barbera van der Hoek: barbera@watch-e.nl. 

Voor toelichting of meer informatie kan je bellen met: 06 52034390 
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