


Neem  
bijvoorbeeld 
Juva…
Netwerkbedrijf Juva, dat gespecialiseerd 
is in het transport van energie en ener-
giemanagement, is ook voortdurend op 
zoek naar manieren om workflows te 
verbeteren en hun organisatie slimmer 
in te richten. 

“iAdvise vormt 
een kleiner team 

binnen een groter 
geheel.”

Als moedermaatschappij van drie onder-
nemingen heeft Juva maar liefst 270 
medewerkers in dienst die allemaal 
hetzelfde doel nastreven: het onder-
steunen en mogelijk maken van de ener-
gietransitie. Een ambitieuze missie, maar 
in deze tijd misschien wel belangrijker 
dan ooit. “Heldere bedrijfsprocessen en 
digitale oplossingen zijn dan ook onmis-
baar in onze organisatie”, legt IT manager 
Hugo de Heer uit.
“Onze mensen werken iedere dag vanuit 
verschillende disciplines samen aan 
het omvormen van de huidige ener-
gievoorziening naar een duurzaam 
energiesysteem.”
 

BRAM BOUWT MEE AAN 
DE DIGITALE TOEKOMST 
VAN NETWERKBEDRIJF 
JUVA 
We leven in een unieke tijd waarin technologische 
ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Dat biedt 
kansen, maar ook uitdagingen. Bij netwerkbedrijf Juva 
weten ze daar alles van. Gelukkig kunnen zij bouwen op 
medewerkers zoals Bram, die iedere dag een stapje extra 
zetten om de organisatie future-proof te maken. 

Veel bedrijven grijpen digitalisering en 
slimme automatisering aan, omdat zij 
koploper willen blijven in hun vakgebied, 
maar makkelijk is dat niet. Om tot de 
beste software-oplossingen te komen, 
heb je namelijk niet alleen de beste 

technologie nodig, maar ook de beste 
mensen.
Bij iAdvise hebben we die mensen: 
gepassioneerde software-ontwikkelaars 
die meebouwen aan de digitale toekomst 
van innovatieve bedrijven.



Maak kennis 
met Bram
Eén van die mensen is DevOps Engineer 
Bram Klein. Na het afronden van zijn 
studie Human Resource Management, 
besluit hij zijn hart te volgen en het roer 
om te gooien. 
Hij volgt een cursus programmeren, 
zodat hij van zijn passie zijn werk kan 
maken en dat blijkt een goede zet, want 
niet veel later kan hij via iAdvise aan de 
slag bij Juva. 

Als Devops Engineer maakt Bram nu 
al een jaar deel uit van een tienkoppig 
scrum team dat zich in sprints van drie 
weken bezighoudt met nieuwe functi-
onaliteiten, onderhoudsreleases en het 
afleveren van software-oplossingen. 
Een belangrijke rol, want samen met zijn 
collega’s bouwt Bram iedere dag aan de 
digitale toekomst van het netwerkbedrijf. 

Werken bij iAdvise bevalt hem dan ook 
uitstekend: “De cultuur is laagdrem-
pelig, er is veel ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling én voor ontspanning, want 
er staan regelmatig gezellige borrels en 
bedrijfsuitjes op de planning!”

Bram Klein
DevOps Engineer

Werken bij  
iAdvise?
Bij iAdvise krijg je de kans om je ambi-
tieuze dromen waar te maken en je 
talenten verder te ontwikkelen. 

Wil jij net als Bram je ambitieuze dromen 
waarmaken? 
Neem dan een kijkje op onze vacature-
pagina of neem direct contact met ons 
op!

Groter geheel
Wij maken met een relatief kleine orga-
nisatie deel uit van een veel groter 
geheel. iAdvise is namelijk één van de 
vooruitstrevende bedrijven onder de 
Cronos Groep. 
Met meer dan 500 bedrijven, 7.000 
medewerkers en 10.000 klanten en 
vestigingen in tien landen is De Cronos 
Groep een katalysator in het vertalen 
van nieuwe technologieën naar bedrijfs-
oplossingen, altijd in nauwe samenwer-
king met de klant.

“Bij Juva komt techniek,  
mensen en IT samen en dat 

maakt het zo mooi!”



Nem alis placi 
sed minullat quam, ute a nonsedipsam re ata velit 
harci bea voluptati seditatur moluptio dolupta dolupta 
tumquatecate sitis et faceratatem archillorum veligentore 
ped quia volupti bustis sa dolliquas quodi 

sendelendis 
quam
sed minullat quam, ute a nonsedipsam 
re ata velit harci bea voluptati seditatur 
moluptio dolupta dolupta tumquate-
cate sitis et faceratatem archillorum 
veligentore ped quia volupti bustis sa 
dolliquas quodi conestem fugia nos nat 
eum fuga. Nemquis voluptate nobistiis 
ut qui aliquo de plam et aut mo volorum 
ipidebis a comnihil is eumque eatur, 
cone volupit re optatin conseque ate 
occatem faccum facessit hillat.
Us quam quas delestio eveles autem et 
exerumqui apis moloriaes id et, occum 
remollent officti onsequae volor sequi 
ut ut que viti officil mosam, simusdae 
none veles sunt rem. Ut ommolut 
officae dolore, que lam cus earchit 
quatet et aliquas necabor aut officipsam 
et landaec tiataque rerum quunti aut 
volecer ferupie nisquia alique re cum 
invel enimperum re reptia provide 
sequunt, aut aliqui beaqui vendis ut 
maxim quaes voluptios vel earum la qui 
niandun danderat.

“Ficatem poreri-
busdam ius porerio. Ut 
eiumque doluptisque 

voluptatur?”

Maximinverit iur aut molorem vendem 
qui berum quatemp oresero desedi ut 
voluptus evenita comnis auta volore 
nonsent ratum vere la num dolorum 
lamusci mporuptatur re nonseni enes-
ciam ex et excepudi autem quam fa-
cerspe re doluptatia aliquam qui sum 
eicid qui doluptate ommo volorpos si 
unt int ommolut voleseque magniste 
duciet moluptatem voluptae dolorer 
ovitis sitatur saecte odi conesti aliquiae 
volupture, sit mo berciumquam que 
prereperissi tempore pellam hitias aut 
voluptatius net rem eum andio quam ut 
parumquam, odi ullent laciaecus volor-
ro dolum et qui doluptur modi undi 
blam si te quuntur?
Caturi omnisi odignam quo erio berions 
equiam, que audiciis este nectur ad ut 
autem si debitissedi di tem quas eaquas 
molorendem. Nam qui commos volu-
picae volorest, conem reniendis vere 
qui idit rem erumqui repedi officiet eost 
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