
Front End Web Developer / Designer  

Hoofdkantoor / Boxtel/ ICT/ minimaal 32 uur  

 

Ga jij ervoor zorgen dat onze software als beste gewaardeerd wordt door jouw collega’s en onze 

klanten? Biedt het je een uitdaging om onze front end gebruiksvriendelijk te maken en allerlei 

slimme en handige features te ontwikkelen? Vind je plezier in je werk het allerbelangrijkste? Ben jij 

gedreven om overal de slimste oplossing voor te vinden en wil jij graag werken aan veiligheid en 

duurzaamheid? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Wat doen we?  

Nobralux B.V. is een adviesbureau op het gebied van openbare verlichting, verkeersregelinstallaties 

en andere elektrische objecten in de buitenruimte. Eigenlijk alles met een stekker in de buitenruimte. 

Nobralux verzorgt het beheer van openbare verlichting voor 44 gemeenten en 1 provincie. De 

medewerkers van Nobralux zijn intermediair tussen de gemeente, bewoners, aannemer, 

netwerkbedrijf en leveranciers. Naast beheren geeft Nobralux ook advies. We schrijven 

beleidsplannen, bestekken en aanbestedingen. Tevens ontwerpen we verlichtingsprojecten en 

voeren directie over de uitvoering.  

 

De missie van Nobralux is om overheden optimaal te ontzorgen op het gebied van elektrische 

componenten in de buitenruimte. Wij kunnen als specialist de processen verbeteren, waardoor de 

burger beter wordt bediend en waardoor het de gemeenten of provincies ook minder geld kost. 

Hiermee dragen we bij aan een openbare ruimte die aantrekkelijker, duurzamer en veiliger is, tegen 

verantwoorde kosten. 

 

Wie zoeken wij? 

Om ons team te versterken zoeken wij een: 

Ontwikkelaar ten behoeve van ons online beheersysteem LiteWeb 

 

Je onderscheidt je als volgt: 

1. Je bent proactief en slagvaardig. Je lost zelf problemen op of voorkomt deze. 

2. Je bent analytisch, creatief en betrokken. Je vraagt door, luistert en lost op. 

3. Je bent in staat om projectmatig te werken, een goede planning te maken en komt je 

afspraken na; 

4. Je bent gewend om zelfstandig te werken, maar tegelijkertijd ook een teamspeler. 

5. Je hebt technische affiniteit en het vakgebied openbare verlichting spreekt je aan. 

 

Wat zijn je taken? 

LiteWeb is een door ons ontwikkelde applicatie, waarin diverse aspecten van de diverse objecten 

(90% openbare verlichting) kunnen worden beheerd. We zijn op zoek naar iemand die, samen met de 

collega die de back-end programmeert, de uitbouw van ons online beheersysteem LiteWeb 

realiseert. Een belangrijke stap die wij willen maken met LiteWeb is het op afstand monitoren en 

aansturen van verlichting. Een belangrijke taak is het gebruiksvriendelijk maken van de applicatie. 

Naast LiteWeb bouw je mee aan andere applicaties, zoals storingen24.nl, De armaturenwijzer.nl en 

onze website.  

 



Het is jouw rol om de verantwoordelijkheid voor de front end van onze huidige ontwikkelaar over te 

nemen. Als front end developer / designer ben je van A-tot-Z verantwoordelijk voor de re-design van 

onze front end én het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Daarnaast ben je het aanspreekpunt 

voor gebruikers van LiteWeb (collega’s en externe klanten).  

 

Technische kennis: 

 JSON/AJAX 

 Google Maps/OpenLayers 

 HTML/CSS 

 Responsive/Mobile web design (Bootstrap?) 

 User Interface Design/Usability 

 Templating architecture (Template Toolkit/PHP) 

 Subversion (version control) 

 

Verantwoordelijkheden: 

Binnen 3 maanden ben je in staat om zelfstandig nieuwe functionaliteiten toe te voegen.  

80% van je tijd ben je bezig met het implementeren van nieuwe functionaliteiten.  

 

Welke ervaring of diploma’s heb je? 

Wij vinden wie je bent belangrijker dan wat je hebt geleerd, maar in het beste geval beschik je over 

de volgende ervaring en diploma’s: 

 Je hebt een afgeronde, relevante MBO of HBO opleiding; 

 Ervaring in front end web design is een must; 

 Ervaring met GIS web integratie/functionaliteit is een pre; 

 Goede uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels; 

 

Wat bieden we? 

Wij bieden een baan voor minimaal 32 uur per week. Nobralux heeft vestigingen in Boxtel, 

Apeldoorn en Amsterdam. In totaal zijn er 35 mensen werkzaam bij Nobralux. 

Je werkplek zal in Boxtel zijn. Het is onze ambitie om vanuit onze missie een sterke groei te 

realiseren. We bieden vrijheid om de functie naar eigen inzicht in te vullen. We spreken wel een 

aantal key performance indicatoren af, die we periodiek bespreken. We bieden een werkomgeving 

met een sterke cultuur en de ruimte om dingen te leren.   

 

Wat moet je doen? 

Als de functie en het bedrijf je aanspreekt en je past in het profiel, stuur dan snel een e-mail naar 

ons, t.a.v. Carla Ruijgrok, e-mail: carla.ruijgrok@nobralux.nl  

 

Graag bij het onderwerp de referentie ‘vacature front end web developer’ opnemen. In de e-mail 

vernemen we waarom deze functie je aanspreekt en hoe jij past in het geschetste profiel. Graag 

ontvangen we ook je CV. We laten je dan binnen twee weken weten of we je uitnodigen voor een 

gesprek.  
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