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VACATURE       
 

 

 

HDM Pipelines is een jong en snelgroeiend bedrijf op het gebied van asset management en integriteit van 
leidingsystemen. Elke dag werkt het team van specialisten aan innovatieve oplossingen voor een duurzame 
ondergrondse infrastructuur. Klanten zijn waterschappen, gemeenten en bedrijven die actief zijn in de bijv. 
drink- en afvalwater, (petro-) chemische industrie. HDM Pipelines staat bekend om haar specialistische kennis, 
ongekende nieuwsgierigheid en gezonde boerenverstand.  

Op zoek naar een boeiend bedrijf om voor te werken met enthousiaste en professionele collega’s in een 
informele werksfeer? Lees dan snel verder.  

 

Wij zijn op zoek naar een: 

 
Front end developer/software developer (fulltime) 

Hou jij ervan om grote hoeveelheden data inzichtelijk te maken? Ben jij een oplossingsgerichte engineer die 
maar al te graag een infrastructuur voor bedrijfsprocessen wil ontwerpen en ontwikkelen? En wil je bijdragen 
aan een veilige en duurzame leefomgeving? Dan zoeken wij jou!  

Wat zoeken wij:  

✓ Ervaring met het opzetten van een intuïtieve en moderne web omgeving; 
✓ Ervaring met Node JS/Vue; 
✓ Ervaring met SQL-databases (No-SQL is een pré); 
✓ Ervaring met Cloud services (bij voorkeur Azure); 
✓ Ervaring met het ontwerpen van dashboards; 
✓ Affiniteit met data science; 
✓ Ervaring of affiniteit met Python is een pré. 

 

Wat bieden wij: 

✓ Een prettige en professionele werksfeer; 
✓ Goed salaris; 
✓ Secundaire arbeidsvoorwaarden; 
✓ Deel uitmaken van een snelgroeiende organisatie, waar een 

goede balans tussen werk en privé en plezier in je 
werk heel belangrijk is.  
       

Voldoe je niet aan alle vereisten, maar wil jij je hierin wel graag persoonlijk ontwikkelen?  
Reageer dan en stuur je motivatie en CV naar: info@hdm-pipelines.com. 
Bij vragen kun je contact opnemen met Edwin Sloots, te bereiken op: + 31 (0)85 130 1944 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
 
 
 

 


