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Gezocht: IT Architect/ CTO (v/m/x) 

Maak jij het verschil in de energietransitie? Kom werken bij Watch-E!  

 
Jij bent een ambitieuze senior software developer die wil bijdragen aan de energietransitie. Je wilt 

aan de slag bij een groeiend bedrijf, in een jonge en snel ontwikkelende markt. 

Wij zijn Watch-E, een scale up met internationale ambities, en op zoek naar een IT Architect. Maken 

we binnenkort kennis met elkaar? 

Watch-E levert hard- en software en diensten aan woningcorporaties. Door monitoring en analyse 

van energieprestaties van woningen dragen wij bij aan de energietransitie en verduurzaming van 

Nederland. 

Wat je gaat doen 

 
Als IT Architect bij Watch-E ben je verantwoordelijk voor verdere professionalisering van de IT-

organisatie. Je krijgt de gelegenheid dit grotendeels naar eigen hand te zetten. Je gaat zorg dragen 

voor de technische ontwikkeling en het beheer van de software producten, en de IT-architectuur van 

Watch-E, waaronder: 

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

architectuur). 

• Doorontwikkeling van de verschillende applicaties in Azure. Dit op basis van de business en IT 
roadmap waarvoor je medeverantwoordelijk wordt. 

• Begeleiden van cloud-to-cloud- en hardware platformintegratie met samenwerkingspartners. 

• Opzetten van testprotocollen en -methodieken in samenwerking met software developers en 
testers. 

• Het opstellen van functionele en technische ontwerpplannen. 

• Doorontwikkelen van verschillende applicaties in C#, .Net, zoals: 
o de next gen mobile app die gamificatie en geavanceerde interactie-elementen bevat 

voor onze communicatie met bewoners. 
o managementdashboard van onze klantapplicatie  
o nieuwe producten en diensten voor klanten (woningcorporaties) en bewoners 

• Het aansturen van het software-ontwikkelteam, wat bestaat uit zowel interne als externe 

specialisten. 

In algemene zin ga jij de vertaalslag maken van bedrijfsstrategie naar IT. Daarvoor ga je in nauwe 
samenwerking met productowners en businessanalisten de eisen en wensen vanuit de markt 
vertalen naar softwareontwikkeling. Ook bepaal jij op basis van de technische specs en in 
samenwerking met de software developers hoe de software gebouwd wordt.  

Jouw profiel 

 
Met minimaal 5 jaar werkervaring in je vakgebied heb jij inmiddels ruime kennis over en ervaring met 

het toepassen van: architectuurprincipes, schaalbare cloudoplossingen, API’s en grote hoeveelheden 
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data. Je bent proactief, oplossingsgericht, leergierig en kritisch. Daarnaast heb je goede sociale en 

leidinggevende vaardigheden. Bovendien wil je jezelf blijven ontwikkelen. 

Vereiste kennis/vaardigheden: 

• .NET  

• Azure 

• MSSQL 

• Devops CI/CD  

Daarnaast breng je mee: 

• Technische afstudeerrichting in ICT of gelijkwaardig; 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau; 

• Je beheerst Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.  

Wat we jou bieden 

 
• Een fulltime dienstverband, parttime is bespreekbaar; 

• Een inspirerende en bosrijke werkomgeving op Arnhems Buiten; 

• Betrokken en professionele collega’s; 

• Ontwikkel-/scholingsbudget 

• Een aandelenparticipatieplan; 

• Goede pensioenregeling; 

• Flexibele werktijden; 

• Marktconform salaris, afgestemd op jouw ervaring en achtergrond; 

• Momenteel werken we op afstand, onze standplaats is Arnhem. Andere locaties en vanuit 

huis werken zijn bespreekbaar. 

Werken bij Watch-E 

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

software en diensten aan woningbouwcorporaties. We zijn de maker van onder andere de 

applicaties Mijnenergiebundel en Energyview.  

Onze end-to-end oplossing van hard-en software biedt zowel woningcorporatie, bouwbedrijf en 

installateur als woonconsument actueel inzicht in de energieprestaties van woningen. Hiermee 

maken we het onder andere mogelijk om de Energieprestatievergoeding (EPV) te innen, andere zeer 

energiezuinige woningen te monitoren, en diepgaande analyses van de energieinstallaties van 

woningen te maken.  

Wat de proposities van Watch-E uniek maakt, naast de monitoring van de energieprestaties van de 

woning, is de mogelijkheid tot sturing en coaching van het gedrag van de bewoners en hen zo zuinig 

om te laten gaan met energie. 

Na oprichting in 2012 is Watch-E inmiddels een scale-up, met internationale ambities en natuurlijk 

een snel groeiend team van professionals. Meer weten over onze collega’s, producten en diensten? 
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Kijk op www.watch-e.nl of neem telefonisch contact met ons op. We beantwoorden je vragen graag, 

we zijn bereikbaar op 06 52034390. 

Meewerken aan de energietransitie? 

 
Stuur een korte motivatiebrief en je cv naar Barbera van der Hoek: barbera@watch-e.nl.  

Je kunt reageren tot 8 maart 2021. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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