
 

 

 

We betrekken je bij het volledige ontwikkelingsproces van besprekingen tot aan de implementatie. 
Code schrijven, het bedenken en realiseren van apps en/of maatwerk voor onze klanten, het 
ontwerpen van koppelingen met andere systemen, meedenken met collega’s, jezelf verdiepen in de 
nieuwste technologieën zijn allemaal zaken die, naast jouw schoolopdrachten, terugkomen tijdens je 
stage. Wij laten je uiteraard ook kennis maken met AL en Visual Studio, de programmeertalen van 
Microsoft Dynamics. Natuurlijk bepalen jouw stagedoelstellingen en persoonlijke interesses mede 
jouw stage invulling. Samen zorgen we voor een onvergetelijke stageperiode! 

 

Waar het op neer komt? 
In ieder geval geen ééntonige stage waarbij wij je handje zullen vasthouden of in het diepe zullen 
gooien. Je gaat meer ontdekken en leren van software development én ABC en we staan klaar om 
jou te begeleiden bij hetgeen jij nodig hebt in je stageavontuur.  
 
We willen graag dat je: 

• meer over software development gaat ontdekken; 
• jouw stagedoelstellingen kunt verwezenlijken; 
• jouw (software)skills verder ontwikkelt; 
• aangeeft waarbij jij hulp/ondersteuning nodig hebt; 
• ons verrast met jouw creatieve initiatieven; 
• een mooi cijfer behaald voor je stageopdracht(en). 

Kortom; verras ons en jouw eigen potentieel!  
 
 

Wat je daarvoor terugkrijgt 
• Een uitdagende stage (waar geen dag hetzelfde is) waar je veel bij kan leren. 
• Je komt te werken in een inspirerende werkomgeving voorzien van veel groen, met zo’n 30 

andere ambitieuze collega’s én onze hypoallergene viervoeters. 
• Je krijgt de ruimte om het developmentvak te ontdekken en jezelf te ontwikkelen met een 

stagebegeleider die altijd voor je klaarstaat.  
• Met vrijmibo’s, teamuitjes, gameroom, skybar en bootcamp is er bij ons ook genoeg ruimte 

voor plezier. 
• We beloven je dat je met heel veel nieuwe kennis en leuke herinneringen je stage bij ons zal 

afsluiten.  
• En natúúúúrlijk krijg je een passende stagevergoeding. 

 

 

 



 

 

Even afvinken 
Kan jij alles afvinken? Dan zijn wij opzoek naar jou. 

• Je volgt de opleiding So�ware Developer of Informa�ca en zoekt vanaf september 2022 een 
afstudeerstage. 

• Je wilt graag (nog) beter worden op het gebied van development. 
• Je bent niet bang voor een uitdaging. 
• Je vindt het leuk nieuwe technieken en programmeertalen te leren kennen (zoals de 

programmeertalen van Microso�). 
• Je schakelt makkelijk tussen Nederlands en Engels. 
• En denkt bij een API niet meteen aan de dierentuin. ���� 
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