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WAAROM STAGE BIJ EURICOM? 
Meer dan alleen een eerste ervaring met het bedrijfsleven!  

Naar wie zijn we op zoek?  

 Student informatica  

 Gepassioneerd door 

software development  

 Degelijke basiskennis van 

.NET en/of Javascript  

 Op zoek naar een 

uitdagende stage opdracht  

 Teamplayer  

 zelfstandig en 

verantwoordelijkheidszin  

 Leergierig  

Alles aangevinkt? Perfect, dan zijn 
we op zoek naar jou! 

 

 

Wanneer je geselecteerd wordt 
gaan we net als bij onze 
consultants samen met jou de 
meest geschikte opdracht voor je 
zoeken.  

Daarna zal je mee op sleeptouw 
genomen worden door onze 
experts en krijg je de kans om mee 
te werken aan een project van 
begin tot eind. Je krijgt je eigen 
stem in het team en wordt 
aangemoedigd om creatief mee te 
denken en initiatief te nemen. 

Je zal kunnen werken in een 
informele omgeving en we plannen 
ook een bezoek in bij één van onze 
teams bij de klant.  

Deze stage kan dan zeker ook een 
beginpunt worden van je carrière 
bij euricom! 
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Verplaatsingskosten 
zullen vergoed 

worden !!! 

Stage Coördinator 

Mayte Van de Velde 

mayte.vandevelde@euri.com 

0471/34.61.55 

mailto:mayte.vandevelde@euri.com?subject=Info%20Stage%20@%20Euricom


 

 

 

Stageopdracht  
Online Team Scan 

2020-2021 
 

   

OMSCHRIJVING 
Het teaming verhaal bij Euricom is een 
zeer belangrijk onderdeel van onze 
filosofie. Sinds enkele jaren zijn we dit 
verder aan het uitbouwen, met succes 
en positieve feedback van zowel onze 
consultants als onze klanten. Maar hoe 
goed functioneert een team nu 
eigenlijk? Is het een hecht team of 
gewoon een groep die samen aan iets 
werkt? Zijn het de Rode Duivels onder 
bondscoach Martinez of die van de 
grote teleurstelling op het EK in 2016? 

Om dit te kunnen meten heeft Patrick 
Lencioni een model uitgewerkt. Om dat 
model te vullen moeten alle team leden 
een score geven op een aantal 
stellingen. Deze scores worden dan 
verwerkt en in het model gegoten. Het 
resultaat hiervan geeft aan of er nog 
(veel) werk aan de winkel is om van de 
groep een team te maken, of niet 
natuurlijk.  

 

Bij deze stage zal de opdracht 
eruit bestaan een web applicatie 
te bouwen die dit allemaal 
faciliteert. Voor de backend kan 
gebruik gemaakt worden van 
.NET Core of NodeJS en de 
frontend wordt gebouwd met 
behulp van een JavaScript 
framework. De bouwstenen van 
de applicatie zullen worden 
gedeployed in de cloud (Azure, 
AWS). Tot daar hetgeen er 
technisch vast staat, al de rest 
gaan we samen bepalen nadat we 
eerst het domein grondig hebben 
uitgepluisd en alle user stories 
duidelijk zijn. Tijdens het project 
worden de agile methodologieën 
gevolgd. Zo zal het werk 
bijvoorbeeld opgedeeld worden 
in sprints en zal er via een demo 
na elke sprint feedback gegeven 
kunnen worden. 

Voor deze opdracht zijn we op 
zoek naar 2 gemotiveerde 
studenten. 

 

EURICOM 
Euricom, opgericht in 
1999, is een software 
consultancy bedrijf met 
tonnen ervaring in 
software development. 
Wij ontwikkelen 
software op maat met 
.NET en Javascript 
technologieën voor én 
samen met de klant. 
Onze diensten bestaan 
uit het aanbrengen van 
top developers om een 
team te ondersteunen, 
tot het volledig 
uitwerken en 
begeleiden van een 
project. 

Euricom streeft naar 
kwaliteit. Niet alleen in 
code, maar ook in het 
development proces en het 
effectief opleveren van 
projecten.   

 

    

https://www.facebook.com/Euricom-63595511576/
https://www.linkedin.com/company/euricom/
https://twitter.com/EuricomNV
https://www.instagram.com/euricomdev/


 

 

 

Stageopdracht 
eKudo 

2020-2021 
 

   

OMSCHRIJVING 
Jaarlijks host Euricom verschillende 
events waar speakers nieuwe 
technologieën kunnen toespitsen, 
ervaringen met verschillende 
technologieën kunnen delen en 
andere gesprekken kunnen voeren. 
Één van deze events is onze 
jaarlijkse Dev Cruise. 

In de afgelopen jaren hebben we een 
initiatief gelanceerd om, door 
middel van een leuk kaartje (een 
kudo), positieve feedback te kunnen 
geven aan de speaker. De speaker 
kan dan zo een kudo, die hem recht 
in het hart raakt, delen over 
verschillende sociale media om de 
positieve ervaring tussen de speaker 
en de luisteraar weer te geven! 

Nu, in de digitale wereld proberen 
we meer en meer van papier af te 
stappen. In plaats van kaartjes te 
schrijven, zouden we een oplossing 
willen ontwikkelen waardoor we 
kudo’s kunnen versturen aan de 
hand van een mobile app of een 
progressive web app (PWA).  

 

 

 

De stageopdracht bestaat er dus 
uit om een korte analyse te 
maken en deze dan te 
verwezenlijken tot een mooie, 
functionele app die direct 
inzetbaar is voor een volgend 
event. 

Voor deze uitdaging zoeken we 2 
studenten met interesse in web 
en/of mobile development. Ze 
gaan samen met ons bepalen in 
welke technologieën en met 
welke architectuur deze app het 
best kan ontwikkeld worden.  

Ze zullen in een informele 
omgeving kunnen werken 
volgens de agile methodologieën 
plus alle nodige middelen en 
begeleiding krijgen om de stage 
succesvol af te ronden! 

 

EURICOM 
Euricom, opgericht in 
1999, is een software 
consultancy bedrijf met 
tonnen ervaring in 
software development. 
Wij ontwikkelen software 
op maat met .NET en 
Javascript technologieën 
voor én samen met de 
klant. Onze diensten 
bestaan uit het 
aanbrengen van top 
developers om een team te 
ondersteunen, tot het 
volledig uitwerken en 
begeleiden van een 
project. 

Euricom streeft naar kwaliteit. 
Niet alleen in code, maar ook 
in het development proces en 
het effectief opleveren van 
projecten.  

 

 

 
 

    

https://www.facebook.com/Euricom-63595511576/
https://www.linkedin.com/company/euricom/
https://twitter.com/EuricomNV
https://www.instagram.com/euricomdev/


 

 

 

Stageopdracht 
PERT as a service 

2020-2021 
 

   

OMSCHRIJVING 
PERT? Wat!? Wel, het staat voor 
Program Evaluation and Review 
Technique en het werd in 1957 in 
het leven geroepen ter 
ondersteuning van het Polaris-
onderzeebootproject van de 
Amerikaanse marine. Ten tijde van 
de koude oorlog dus. 

Eén van de elementen van PERT is 
de manier waarop schattingen 
worden berekend. Het schema biedt 
een zeer eenvoudige, maar 
effectieve manier om schattingen 
om te zetten in kansverdelingen die 
geschikt zijn voor managers. 

Managers zien schattingen namelijk 
al snel als verplichtingen. 
Developers zijn vaak slechte 
schatters en zien hun schattingen 
dan ook graag als gissingen. Dat is 
natuurlijk een groot verschil. PERT 
kan helpen dit spanningsveld te 
verkleinen. 

Momenteel maken we gebruik van 
formules in een Excel sheet om met 
het PERT-schema inschattingen 
voor user stories te berekenen en te 
communiceren. 

 

Veel copy en paste werk tussen 
de collaboratie tool (Azure 
DevOps, Jira, …) en Excel dus. 

Het zou handiger en vooral 
productiever zijn als de 
berekeningen kunnen gebeuren 
in de collaboratie tool zelf! 

Deze stageopdracht bestaat uit 
het aanbieden van de nodige 
berekeningen als een service en 
een plug-in maken voor Azure 
DevOps die gebruik maakt van 
deze PERT service. De plug-in zal 
toelaten de nodige data in te 
kunnen geven en het resultaat 
ervan te visualiseren binnen de 
bestaande dashboards. 

Voor deze uitdaging zoeken we 2 
gemotiveerde studenten, die 
onze consultants willen helpen 
beter te communiceren met de 
klant over inschattingen van user 
stories. 

EURICOM 
Euricom, opgericht in 
1999, is een software 
consultancy bedrijf met 
tonnen ervaring in 
software development. 
Wij ontwikkelen software 
op maat met .NET en 
Javascript technologieën 
voor én samen met de 
klant. Onze diensten 
bestaan uit het 
aanbrengen van top 
developers om een team te 
ondersteunen, tot het 
volledig uitwerken en 
begeleiden van een 
project. 

Euricom streeft naar kwaliteit. 
Niet alleen in code, maar ook 
in het development proces en 
het effectief opleveren van 
projecten.  

 

 

 

    

https://www.facebook.com/Euricom-63595511576/
https://www.linkedin.com/company/euricom/
https://twitter.com/EuricomNV
https://www.instagram.com/euricomdev/


 

 

 

Stageopdracht 
Referral Program 

2020-2021 
 

   

OMSCHRIJVING 
Bij Euricom willen we impactvolle 
software ontwikkelen, die ook 
effectief zal gebruikt worden. 
Daarom willen we jou graag de kans 
geven om mee te bouwen aan 
Euricom! 

Een Referral Program? Referral 
recruitment is het werven via het 
netwerk van je eigen medewerkers. 
Bovendien: wie kan er een betere 
voorselectie doen van geschikte 
kandidaten, dan de mensen die al 
bij ons werken? Zij weten als geen 
ander wat er reilt en zeilt binnen 
Euricom, en wat voor 
eigenschappen onze nieuwe 
Euricommer(s) moeten hebben. In 
ruil daarvoor krijgen onze mensen 
een referral bonus.  

Dit proces moet uiteraard ergens 
kunnen vastgelegd worden. Daarom 
hebben we jou nodig om een 
webapplicatie te bouwen! Op die 
manier blijven onze Euricommers 
op de hoogte van de vooruitgang 
van hun referral a.d.h.v. de 
webapplicatie en pushmeldingen.  

 

Deze opdracht is een volwaardige 
full-stack opdracht, van het 
design tot een perfect werkende 
applicatie. 

Voor de front-end kan er 
gebruikt gemaakt worden van 
Angular/React/Vue.JS en voor de 
back-end Node.JS of .NET Core. 
Tot daar hetgeen er technisch 
vast staat, al de rest gaan we 
samen bepalen nadat we eerst 
het domein grondig hebben 
uitgepluisd en alle user stories 
duidelijk zijn. Tijdens het project 
worden de agile methodologieën 
gevolgd. Zo zal het werk 
bijvoorbeeld opgedeeld worden 
in sprints en zal er via een demo 
na elke sprint feedback gegeven 
kunnen worden. 

Voor deze uitdaging zoeken we 
1/2 gemotiveerde student(en), die 
graag impactvolle software willen 
bouwen en ons willen helpen om 
ons referral program een boost te 
geven!   

EURICOM 
Euricom, opgericht in 
1999, is een software 
consultancy bedrijf met 
tonnen ervaring in 
software development. 
Wij ontwikkelen software 
op maat met .NET en 
Javascript technologieën 
voor én samen met de 
klant. Onze diensten 
bestaan uit het 
aanbrengen van top 
developers om een team te 
ondersteunen, tot het 
volledig uitwerken en 
begeleiden van een 
project. 

Euricom streeft naar kwaliteit. 
Niet alleen in code, maar ook 
in het development proces en 
het effectief opleveren van 
projecten.  

 

 

 
 

    

https://www.facebook.com/Euricom-63595511576/
https://www.linkedin.com/company/euricom/
https://twitter.com/EuricomNV
https://www.instagram.com/euricomdev/

