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één van de meest ervaren integrator-bedrijven inzake automatisering van tertiaire gebouwen in België.  Veel bekende grote 
stations, parlementsgebouwen, overheidsadministraties, grote industriegebouwen, hotels, scholen, sportcentra, zwembaden 
en concertgebouwen functioneren duurzamer dankzij de bijdrage van het Sumi-team, een fusie van de vroegere Elektromat 
en DOMOTIC.LOUNGE teams. Sumi is een one-stop aanspreekpunt voor grote en kleine technische installatiebedrijven en 
voor publieke en private beheerders van tertiaire gebouwen. Zij kunnen er zowel terecht voor de componenten als voor de 
engineering, programmering, indienststelling en na verkoopservice. Dankzij de eigen R&D activiteiten worden 
gebruiksvriendelijke multisite oplossingen aangeboden aan specifieke niches. Zo kunnen toonaangevende retailers 

honderden vestigingen  technisch opvolgen en aansturen  via onze baanbrekende tool : zie www.shopcontroller.be 

Om ons team integratoren en programmeurs dat deze opdrachten vervult te versterken zoeken wij meer een 

FULL STACK PHP DEVELOPER 
User Interfaces for Smart Buildings 

 
 
Functieomschrijving 
Samenwerken in een multidisciplinair team van jonge maar reeds zeer ervaren integratoren voor het realiseren van zeer 
belangrijke en boeiende projecten, waarvan enkele met internationale uitstraling. 

Je ontwikkelt en realiseert het bestaande concept van grafische User Interfaces voor onze gebouwbeheersystemen. Je linkt 
dit met onze databases op een cloud-platform en met de smart building controllers en netwerk-omgevingen in de 
gebouwen. 

Je werkt zowel op kantoor als op werven en in bestaande gebouwen. Je bent klaar om productiviteitstargets en deadlines te 
respecteren, foutmarges te bewaken, en om problem solving als een uitdaging en niet als een probleem op zichzelf te zien. 
Je evolueert graag in een technologisch snel veranderende omgeving, je bent uiterst precies in je werk en durft creatieve 
oplossingen voor te stellen.  Kortom, je bent geïnteresseerd om je steen(tje) bij te dragen in de wonderlijke wereld van de 
smart buildings 

 

Vereiste kennis 
- Bachelor niveau (of gelijkwaardig door ervaring) in Informatica, ICT-elektronica, Multimedia 
- PHP, HTML, CSS 
- Kennis van PHP Framework zoals Kohana 
- MySQL  
- Logische operatoren 
- Vlot verbinding kunnen maken met databases en API’s 
- Veiligheid organiseren 

 
 
Kennis als bonus   

- Bootstrap, JQuery  &JQuery Mobile, Highcharts versie 4&6, JS Report 
- http(s), modbus, RS485/RS232, BACNet, KNX 
- Linux, C/C++,C# 
- Netwerktopologie en IoT, Electriciteit, Electronica 
- Talen : Nederlands, Frans, Engels 

 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Interessante vergoeding. Bedrijfswagen. Aantrekkelijke extra-legale voordelen. Wederzijdse flexibiliteit. Stuur uw cv 
meteen naar stef@sumismart.com  

mailto:stef@sumismart.com

