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Stage
Wie zijn wij?
Wij, Hero Balancer, zijn een jong team van enthousiastelingen die de wereld een stukje duurzamer
willen maken. Wij maken een eind aan de verspilling van energie in grote gebouwen. Met onze
slimme software zorgen wij ervoor dat de klimaatinstallaties in grote gebouwen een stuk efficiënter
gaan werken. Gemiddeld levert dat onze klanten een besparing van 23% op. Een dikke win voor de
wereld en de portemonnee van onze klanten. Help jij ons mee?
Wat betekend werken bij Hero?
• Een Jonge succesvolle startup met een hecht en ambitieus team dat haar klanten als
ambassadeurs ziet.
• Een startup met 8 tot 8 mentaliteit, niet werken tot je erbij neervalt maar een gezonde worklife-balance met veel humor.
• Teamspelers die houden van creatieve oplossingen, pro-actief onder de aandacht gebracht.
• Wij houden van heldere en directe communicatie, weinig proces, veel actie en korte lijnen.
• Doen wat je zegt, zeg wat je doet. Niet bang voor een goede discussie.
Wat ga jij doen?
Scrum
Jij begeleid het scrum proces. Jij zorgt voor de daily standup en jij bereid samen met jouw collega’s
de sprintmeeting voor.
Backlog
Jij zorgt dat de backlog up to date is. Jij zorgt dat de wensen van team verkoop zo gedetailleerd
mogelijk uitgewerkt zijn zodat er geen verwarring kan ontstaan. Ook denk je na over hoe we dit
kunnen implementeren in ons systeem.
Bugs
Jij test ons product op bugs, deze bugs meld je zo gedetailleerd mogelijk zodat team development
hier effectief mee aan de slag kan.
Monitoring
Jij zal je bezighouden met het opzetten van monitoring van onze services met gebruik van grafana.
Wat bieden we jou?
Fantastische werksfeer, ruimte voor ontwikkeling en een prima stagevergoeding.
Hebben we een match?
Word je warm van onze vacature? Graag doen wij spoedig een kop koffie in ons kantoor in
Spanbroek! Laat jouw interesse weten middels een korte motivatie en een link naar jouw LinkedIn
(of een CV). Bereik ons via: ted@herobalancer.nl

