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We zijn op zoek naar een enthousiaste ontwikkelaar die graag deel wilt uitmaken van het Qbus team.  
Wil je graag werken in een dynamische en snelgroeiende firma, waarbij jouw ontwikkelingen bijdragen 
tot de sturing van de gebouwen van morgen? Dan kan jouw profiel een mogelijke match zijn met onze 
noden. 
Wie zijn wij? 

Qbus is een Belgisch bedrijf dat sinds 1999 technologieën ontwikkelt en produceert om residentiële en 
commerciële gebouwen slim te maken. Een slim gebouw biedt meer gemoedsrust en comfort en 
verbruikt minder energie. Ondertussen draait het Qbus-systeem in meer dan 20,000 woningen en 
gebouwen, zowel in België als in het buitenland.  
Bij Qbus geloven we niet in innoveren om te innoveren. Hier bouwen we niet aan het nieuwste snufje of 
de coolste partytrick. We geloven in bewust schakelen met een zuivere meerwaarde.  

Dus vergeet pure innovatie. Bij Qbus gaan we verder. Bij Qbus schakelen we: 
- Naar slimme gebouwen, waar we allemaal slimmer mee kunnen omgaan. 
- Naar een simpele installatie en een handig eindgebruik om er alles uit te halen wat erin zit.  
- En naar een modulair systeem met een sterke basis die levenslang meegaat en meegroeit.  

Het zijn die innovaties waar klanten op zitten te wachten en die we aanbieden nog voor ze erachter 
vragen. Want da’s pas meerwaarde, da’s pas schakelen.  
En dat doen we niet alleen. Om een bedrijf te zijn waar jij achter kan staan, op kan bouwen en in kan 
groeien schakelen we samen. Zodat ook jouw kennis een meerwaarde is. Voor ons, voor onze klanten en 
voor de wereld van morgen. Om een omgeving te bouwen waarin je de ruimte en het vertrouwen krijgt 
om je stempel te drukken. Maar waar we je ook opvangen en terugschakelen als dat nodig is.   

We schakelen samen tot elke schakel in dezelfde richting staat. Bij onze klanten en collega’s van toen, 
nu en morgen. Schakel je mee?   

Onze nieuwe collega: 
… heeft zeker de volgende eigenschappen: 

- een bachelor- of masterdiploma in de informatica 
- 5 jaar ervaring in software-ontwikkeling 
- Is een teamplayer met een zelfstandige attitude 
- spreekt vloeiend Engels 

… heeft ervaring met volgende talen:  

- C# / SQL server 
- HTML5 / CSS 3 
- JavaScript 
- Git 

… en bezit eventueel de volgende leuke add-on’s: 
- ervaring met Angular 
- ervaring met Java voor Android  
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- ervaring met Swift voor iOS  
- leergierig met brede interesse voor technologie 

Wat wij van je verwachten bij Qbus: 
- Be on top of your game: vanuit jouw kennis, ideeën en ervaringen ontwikkel je 

toekomstgerichte, kwalitatieve en gebruiksvriendelijke producten voor slimme gebouwen.  
- Thrive together: je gaat gestructureerd te werk en geeft de nodige feedback aan de 

projectleider. 
- Take Ownership: Je neemt verantwoordelijkheid over jouw werk. Je test de applicatie grondig 

en communiceert met het team over je vooruitgang. 
- Be a friend: Je werkt nauw samen met collega’s, vraagt en geeft feedback op een respectvolle 

manier.  
- Seriously have fun: geniet van je werk, je werkomgeving en van en met je collega’s.  

Kom je bij ons in het team, dan kan je onder andere het volgende verwachten: 

- Een functie waarbij je rechtstreeks bijdraagt tot onze nieuwe en innoverende producten 
- Een competitief salarispakket inclusief maaltijd- en ecocheques, afgestemd op jouw ervaring en 

capaciteiten 
- Een zeer vlotte bereikbaarheid, zowel met de fiets, het openbaar vervoer als met de wagen 
- Een hybride en flexibel werkschema 
- Uitgebreide opleidingsmogelijkheden die jou helpen groeien 
- 6 extra dagen verlof bij een voltijdse tewerkstelling 

Binnen ons Qbus team vind je gegarandeerd een leuke werksfeer, met onder andere de mogelijkheid 
om te sporten (vast padel terrein), een wekelijkse happy-hour en gezellige get-togethers met pizza! 
Voel je je geroepen om onze nieuwe Software-ontwikkelaar te zijn, stuur dan zeker jouw cv en motivatie 
door naar Filip Van Landuyt  (fvl@qbus.be) , zodat we je persoonlijk kunnen ontmoeten! 

 
  


