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Vacature: ICT-er met een groen hart 
 
 
Wat is “Stichting Energy Battle” ? 
De stichting ENERGY BATTLE (kleinschalige stichting zonder winstoogmerk) heeft als doel een 
bijdrage te leveren aan het realiseren van een meer duurzame samenleving. Zij richt zich daarbij 
specifiek op het terugdringen en vergroenen van het energieverbruik. Om dit doel te bereiken 
organiseert zij energiebesparingswedstrijden (ENERGY BATTLES). Deelnemers aan deze 
wedstrijden worden ondersteund en geïnspireerd door geavanceerde energiemonitoring, in 
combinatie met een competitie-element, praktische kennis-uitwisseling en een laagdrempelige 
toegang tot besparingsmaatregelen.  
De stichting ENERGY BATTLE is ‘powered by MHC De Reigers’. Zij is een uitvloeisel van de 
maatschappelijke betrokkenheid en ambities van deze Hoofddorpse hockeyvereniging. De 
ENERGY BATTLE is binnen deze vereniging ontstaan en het projectteam bestaat deels uit 
vrijwilligers van deze vereniging. 
 
Het EB team bestaat uit 5 personen en aan het hoofd van de stichting staat een drie hoofdig 
bestuur.  We organiseren zo'n 3 BATTLES tegelijkertijd, vooralsnog in het westen /midden van 
het land. We zitten vol met ambitie en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen voor de 
ENERGY BATTLE. Onze thuisbasis is de Haarlemmermeer.  
 
Vanwege het aanhoudende succes van de stichting is er binnen ons team behoefte ontstaan aan 
een ICT-er die ons kan helpen met huidige en toekomstige uitdagingen op ICT gebied. 
 
 
Wat zoeken we? 
Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die ons helpt het backend van onze website (waarop de 
Battle zichtbaar is) en monitoring systeem te ondersteunen en door te ontwikkelen. We zoeken 
iemand met de volgende kennis en ervaring: 
1. Onderhoud en beveiliging van onze website, gebaseerd op Joomla CMS. 
2. Ervaring met data transfer tussen websites, in het bijzonder met json commando's 
3. Ervaring met het inrichten van een virtual private server 
4. Ervaring met uitvoeren en aanmaken van php script 
5. Ervaring Linux, linux based servers, phyton programmertaal. 
 
Ben jij een betrouwbare teamplayer en vindt jij het leuk om samen met ons het initiatief naar een 
hoger plan te tillen en de verduurzaming van sportclubs en scholen te realiseren, dan zijn wij op 
zoek naar jou! 
 
Interesse? 
Ben je geïnteresseerd? Laat het even weten aan Ellen Verhoogt. Ze is bereikbaar via 
everhoogt@energybattle.nu of via 06-51542629. We gaan graag even met je in gesprek over o.a. 
de tijdbesteding. 
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