
 

Groei met ons mee van start-up naar scale-up. Aan jou om vernieuwende applicaties te schrijven en 
continu te verbeteren. Zo draag jij bij aan duurzamere energie. Maak er werk van als senior full-stack 
Java Developer bij ENTRNCE. 

(Senior) Java Developer 
 
Jouw energie 

De energietransitie is in volle gang. Als full-stack Java Developer bij ENTRNCE wil je hier onderdeel 
van zijn. Samen met jouw scrumteam internationale applicaties ontwikkelen, beheren en testen die 
de energietransitie ondersteunen geeft jouw energie. Van het inzichtelijk maken waar energie 
vandaan komt tot het bieden van een handelsplatform voor lokale energie. Het is maar net waar jij je 
het meest thuis voelt. 

Je voelt je thuis in een service-georiënteerde architectuur waarbij onafhankelijke Spring Boot en 
Angular applicaties naadloos samenwerken om bedrijfsprocessen te laten werken. Je wilt je kunnen 
focussen op het belangrijke werk, het ontwikkelen van nieuwe kwalitatieve code zonder je druk te 
hoeven te maken over het integreren van die code in de bestaande systemen. Nieuwe code moet 
automatisch worden opgepakt door een moderne volledig geautomatiseerd CI/CD pipeline die de 
kwaliteit analyseert, testen uitvoert en alles uiteindelijk doorzet naar een productie omgeving. 

Als Java Developer ben je ervaren met Spring Boot, maar vind je het ook leuk om interactieve 
applicaties te maken met Angular. Nieuwe dingen leren en complexe problemen oplossen geeft jou 
energie. 

Zo werk jij aan de energie van vandaag én morgen: 

 doorvertalen van user stories en requirements naar concrete klantoplossingen; 

 ontwikkelen, testen en debuggen van code om elke twee weken nieuwe features of 
verbeteringen op te leveren; 

 zelfstandig onderwerpen oppakken (begin tot eind); 

 kennis overdragen naar collega’s; 

 samenwerken met je team om de beste resultaten te leveren. Elke dag opnieuw. 

 
Jouw achtergrond 

Met jouw energie blink je uit als full-stack Java Developer. Je bent het best te omschrijven als 
nieuwsgierig, leergierig en analytisch. Een professional die de programmeertaal Java beheerst. Als 
het gaat over de nieuwste ontwikkelingen en implementaties, dan sta je vooraan in de rij. 
Tegelijkertijd ben jij pas tevreden als je de kwaliteit van jouw werk voor de volle 100% kan 
garanderen. Herkenbaar? 

Ook ben je de persoon met: 

 minimaal hbo werk- en denkniveau; 

 minimaal 5 jaar relevante werkervaring; 



 ervaring met Spring Boot en Hibernate; 

 ervaring met RESTful WebServices en OpenAPI / Swagger; 

 ervaring met HTML5, CSS3 en Javascript; 

 ervaring met Angular is een mooi  meegenomen; 

 ervaring in een Services Oriented Architecture (SOA) of Microservices applicatie landschap is 
een pré; 

 kennis van (of de wil om te werken met) Kubernetes en DevOps. 

 
Jouw werkgever 

Bij ENTRNCE International, één van de scale-ups van Alliander New Business, werken we met zo’n 30 
bevlogen en hoogopgeleide medewerkers, waarvan 12 developers, aan één gezamenlijk doel: Een 
belangrijke oplossing bieden voor de energietransitie door het bieden van een platform dat congestie 
helpt voorkomen en zorgt dat we het eerlijke beeld geven over de herkomst en bestemming van 
elektriciteit. Daarmee spelen we in op de toenemende decentralisatie van de energiemarkt. Wij zijn 
lokaal, nationaal en inmiddels ook internationaal actief. Wij zijn een klein bedrijf, voelen ons allemaal 
ondernemers, doen alles zelf (van codeontwikkeling tot de automatische deployment) en proberen 
hier iedere dag weer beter in te worden. 

Alliander, onze moederorganisatie, is een groep waarin verschillende bedrijven actief zijn waaronder 
Liander, Qirion en Kenter. Voor miljoenen Nederlanders ontwikkelen én beheren zij het energienet. 
Dat is hard werken, zeker nu de energietransitie in volle gang is. Ze zijn dan ook blij dat ze kunnen 
rekenen op de kennis en kunde van onze 7.000 vakmensen. Met elkaar bedenken en realiseren ze 
technisch slimme oplossingen die het energienet klaarmaken voor de toekomst. 

Jouw arbeidsvoorwaarden 

Jij hebt de energie, wij bieden je de ruimte. Ruimte om het beste uit jezelf te halen, daar worden 
we immers allemaal beter van. Jij, Alliander, ENTRNCE en vooral onze klanten. En er is meer. Voor 
deze vacature kan je rekenen op (o.b.v. een 38-urige werkweek): 

 een brutomaandsalaris tot € 5.027 (schaal 9) of € 5.884,- (schaal 10). Afhankelijk van kennis 
en ervaring vindt de inschaling plaats. 

 een duurzaam inzetbaarheidbudget van € 500,- per jaar. Deze kun je inzetten voor 
bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling, een sportabonnement en/of arbo-proof 
thuiswerkmeubilair. 

 ruime mogelijkheden voor opleidingen en trainingen. 

 een ABP-pensioen waarvan Alliander 70% betaalt. 

 een laptop en mobiele telefoon, anders: Bring Your Own Device. 

 
Bij Alliander is het er allemaal en we hebben het op een rij gezet 
op www.werkenbijalliander.com/jouw-arbeidsvoorwaarden. 

Jouw actie 

We hebben ruimte voor jouw energie! Solliciteer op deze vacature en doe dit sowieso voor 10 
februari 2022. Dit kan via: Java Developer – Werken bij Alliander 

https://werkenbij.alliander.com/over-Alliander/arbeidsvoorwaarden/
https://werkenbij.alliander.com/vacature/senior-java-developer/JR04440/


Meer informatie over de vacature? Schakel met Jaap Boekema, Manager Product Development & 
Operations via 06 - 46 19 99 10 of jaap.boekema@entrnce.com. 

Meer informatie over de vacature of selectieprocedure? Contact Colinda den Ouden, Corporate 
Recruiter, via colinda.den.ouden@alliander.com of via 06 – 42234638. 

Goed van start gaan 

Wij screenen alle sollicitanten vanuit goed werkgeverschap. Zo weten we zeker dat we op alle 
fronten een match zijn en een langdurige werkperiode tegemoet kunnen gaan. Want een goed begin 
is het halve werk, toch? Hoe zo’n screening er precies uitziet, kan variëren per vacature. Om je er een 
duidelijk beeld bij te geven, verwijs ik je graag 
naar https://werkenbij.alliander.com/arbeidsvoorwaarden/informatie-screening/.  
Hier kan je er alles over lezen. 

Recruiter 

Colinda den Ouden 

Telefoonnummer: 
+31 (6) 42234638 

https://werkenbij.alliander.com/informatie-screening/

