Stagebundel
2021 - 2022

Waarom stage bij Euricom?
Een onvergetelijke stage met een potentiële stap naar je eerste job!

Ben jij de stagiair die we zoeken?

Wanneer je geselecteerd wordt gaan we
net als bij onze Euricommers samen met

Student Informatica
Gepassioneerd door software

jou de meest geschikte opdracht voor je
zoeken.

development
.NET en/of JavaScript kennis
Op zoek naar een uitdagende
stageopdracht
Teamplayer
Zelfstandig en
verantwoordelijkheidszin
Leergierig

Daarna zal je mee op sleeptouw
genomen worden door onze Euricomexperts 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 worden beschouwd als een
échte Euricommer!

Deze stage kan dan zeker ook een
beginpunt worden van je carrière bij
Euricom.

Euricom
Schaliënhoevedreef 20J
2800 Mechelen
www.euri.com

Stage Coördinator
Mayte Van de Velde
mayte.vandevelde@euri.com
0471/34.61.55

Stageopdracht
Online Team Scan
Het teaming verhaal bij Euricom is een

Bij deze stage zal de opdracht eruit

zeer belangrijk onderdeel van onze

bestaan een web applicatie te bouwen die

filosofie. Sinds enkele jaren zijn we dit

dit allemaal faciliteert.

verder aan het uitbouwen, met succes en
positieve feedback van zowel onze

Voor de backend kan gebruik gemaakt

consultants als onze klanten. Maar hoe

worden van .NET Core of NodeJS en de

goed functioneert een team nu eigenlijk?

frontend wordt gebouwd met behulp van

Is het een hecht team of gewoon een

een JavaScript framework. De

groep die samen aan iets werkt? Zijn het

bouwstenen van de applicatie zullen

de Rode Duivels onder bondscoach

worden gedeployed in de cloud

Martinez of die van de grote teleurstelling

(Azure/AWS).

op het EK in 2016?
Tot daar hetgeen er technisch vast staat,
Om dit te kunnen meten heeft Patrick

al de rest gaan we samen bepalen nadat

Lencioni een model uitgewerkt. Om dat

we eerst het domein grondig hebben

model te vullen moeten alle team leden

uitgepluisd en alle user stories duidelijk

een score geven op een aantal stellingen.

zijn. Tijdens het project worden de agile

Deze scores worden dan verwerkt en in

methodologieën gevolgd. Zo zal het werk

het model gegoten. Het resultaat hiervan

bijvoorbeeld opgedeeld worden in sprints

geeft aan of er nog (veel) werk aan de

en zal er via een demo na elke sprint

winkel is om van de groep een team te

feedback gegeven worden.

maken, of niet natuurlijk.
Voor deze opdracht zijn we op zoek naar
twee gemotiveerde studenten.

Stageopdracht
eKudo
Jaarlijks host Euricom verschillende

De stageopdracht bestaat er dus uit om

events waar sprekers nieuwe

een korte analyse te maken en deze dan

technologieën kunnen ontdekken en

te verwezenlijken tot een mooie,

ervaringen met verschillende

functionele app die direct inzetbaar is

technologieën kunnen delen. Eén van

voor een volgend event.

deze events is onze jaarlijkse DevCruise
op een zonnige bestemming.

Voor deze uitdaging zoeken we twee
studenten met interesse in web en/of

In de afgelopen jaren hebben we een

mobile development. Jullie gaan samen

initiatief gelanceerd om, door middel van

met ons bepalen welke technologieën

een leuk kaartje (een kudo), positieve

(.NET of JavaScript georiënteerd) en

feedback te kunnen geven aan sprekers

welke architectuur het beste is om deze

op die events.

applicatie te ontwikkelen

Nu, in de digitale wereld proberen we

Jullie zullen in een informele omgeving

meer en meer van papier af te stappen.

kunnen werken volgens de agile

In plaats van kaartjes te schrijven, zouden

methodologieën. Daarnaast krijgen jullie

we een oplossing willen ontwikkelen

alle nodige middelen en begeleiding om

waardoor we kudo’s kunnen versturen

jullie stage succesvol af te ronden!

aan de hand van een mobile app of een
progressive web app (PWA).

Stageopdracht
Referral Program
Bij Euricom willen we impactvolle

Deze opdracht is een volwaardige full-

software ontwikkelen. Daarom willen we

stack opdracht, van het design tot een

jou graag de kans geven om mee te

perfect werkende applicatie.

bouwen aan Euricom!
Aan jou om te kiezen welke
Referral recruitment is het werven via het

technologieën hier het meest geschikt

netwerk van je eigen medewerkers.

voor zijn. Al blijven we natuurlijk graag

Bovendien, wie kan er een betere

binnen onze expertise: JavaScript en/of

voorselectie doen van geschikte

.NET development.

kandidaten dan de mensen die al bij ons
werken? Zij weten als geen ander

Tot daar hetgeen er technisch vast staat,

Euricom-DNA nieuwe Euricommer(s)

al de rest gaan we samen bepalen nadat

moeten hebben. In ruil daarvoor krijgen

we eerst het domein grondig hebben

onze mensen een referral bonus.

uitgepluisd en alle user stories duidelijk
zijn. Tijdens het project worden de agile

Dit proces moet uiteraard ergens kunnen

methodologieën gevolgd. Zo zal het werk

vastgelegd worden. Daarom hebben we

bijvoorbeeld opgedeeld worden in sprints

jou nodig om een webapplicatie te

en zal er via een demo na elke sprint

bouwen! Op die manier blijven onze

feedback gegeven worden.

Euricommers op de hoogte van de
vooruitgang van hun referral a.d.h.v. de

Voor deze uitdaging zoeken we 1 of 2

webapplicatie en eventuele

gemotiveerde student(en), die graag

pushmeldingen.

impactvolle software willen bouwen en
ons willen helpen om ons referral
program een boost te geven!

Stageopdracht
Tennis/Padel Planner
Een planning opmaken voor een groep

Voor de backend kan gebruik gemaakt

vrienden is niet altijd even evident. Er zijn

worden van .NET Core en de frontend

veel factoren waar er rekening mee moet

kan gebouwd worden met behulp van

gehouden worden en in Excel verlies je al

Blazor of een JavaScript framework. De

snel het overzicht! Denk bijvoorbeeld aan

bouwstenen van de applicatie zullen

de frequentie waarop je speelt, niet te

worden gedeployed in de cloud

lang wachten tussen wedstrijden, niet

(Azure/AWS).

altijd tegen of met dezelfde speler, enz.
Dit moet makkelijker kunnen!

Tot daar hetgeen er technisch vast staat,
al de rest gaan we samen bepalen nadat

We bouwen een website waar spelers

we eerst het domein grondig hebben

zich kunnen registreren en hun aan of

uitgepluisd en alle user stories duidelijk

afwezigheid kunnen aangeven. De

zijn. Tijdens het project worden de agile

applicatie doet vervolgens de rest om een

methodologieën gevolgd. Zo zal het werk

aantal wedstrijden in te plannen. Hierbij is

bijvoorbeeld opgedeeld worden in sprints

het belangrijk dat er rekening gehouden

en zal er via een demo na elke sprint

wordt met de vooropgestelde regels zodat

feedback gegeven worden.

iedereen tevreden is.
Voor deze opdracht zijn we op zoek naar
Het leuke aan deze opdracht is dat je de
applicatie elke sprint ziet groeien
naarmate er meer regels voor de planning
worden toegevoegd. Misschien is er wel
tijd om AI toe te voegen om te bepalen
wanneer een speler afwezig zou kunnen
zijn.

twee gemotiveerde studenten.

Stageopdracht
Check In App
Bij Euricom doen we doorheen het jaar

Voor de backend kan gebruik gemaakt

verschillende activiteiten. Hier horen

worden van .NET Core of NodeJS en de

onder andere onze Thunderdays en de

frontend wordt gebouwd met behulp van

Dev Cruise bij. Maar het is niet altijd even

een JavaScript framework. De

gemakkelijk om te tracken wie er nu weer

bouwstenen van de applicatie zullen

aan welke activiteit gaat deelnemen en

worden gedeployed in de cloud

om te weten of iedereen aanwezig

(Azure/AWS).

is.Daarom hebben we jou nodig om een
mobiele webapplicatie te bouwen!

Tot daar hetgeen er technisch vast staat,
al de rest gaan we samen bepalen nadat

Met behulp van deze app kunnen de

we eerst het domein grondig hebben

organisatoren snel zien wie er allemaal

uitgepluisd en alle user stories duidelijk

zou moeten zijn en kunnen de

zijn. Tijdens het project worden de agile

deelnemers zichzelf inchecken wanneer

methodologieën gevolgd. Zo zal het werk

ze er zijn. Daarnaast moet het ook

bijvoorbeeld opgedeeld worden in sprints

mogelijk zijn om bijvoorbeeld via push

en zal er via een demo na elke sprint

meldingen of een bericht, de ontbrekende

feedback gegeven worden.

mensen op hoogte te brengen als ze
ergens worden verwacht. De stage

Voor deze opdracht zijn we op zoek naar

opdracht bestaat er dus uit om een

twee gemotiveerde studenten.

functionele, aantrekkelijke app te maken
die op komende events kan gebruikt
worden.

Stageopdracht
Event & Training Zone
Omdat de boog niet altijd gespannen

Deze opdracht omvat verschillende

moet staan, organiseren we bij Euricom

aspecten van een IT-project; een korte

tal van teambuilding activiteiten. Deze

analyse voor de keuze van web en/of

variëren van onze maandelijkse

mobile app, integratie met onze

Thunderdays - waar een fun activiteit

bestaande SharePoint data en het

altijd eindigt in een leuke babbel over

uiteindelijk uitbouwen van een mooie

hobby’s, familie of ervaringen op het werk

landingspagina waar iedere Euricommer

- tot een Gala- en Casino avond tot onze

direct aan de slag mee kan.

jaarlijkse DevCruise!
We gaan steeds samen met jullie
Naast al deze toffe activiteiten zijn

bekijken wat er al dan niet haalbaar is en

kennisdeling en #lerenenblijvenleren ook

welke Tech Stack (.NET en JavaScript

stokpaardjes van Euricom. Denk maar

georiënteerd) er perfect zal zijn. Tijdens

interne- en externe opleidingen,

het project zal er volgens de agile

conferenties, online leerplatformen

methodologieën gewerkt worden met 1-

enzovoort.

of 2-wekelijkse sprints. Op het einde van
elke sprint wordt er steeds een demo

Momenteel kan iedere Euricommer alle

gegeven waar er feedback zal worden

events en trainingen terugvinden op

meegedeeld.

SharePoint, onze Euricom Teamsite.
SharePoint brengt out of the box veel met

We zoeken voor deze stage 1 of 2

zich mee, maar we willen het binnen

student(en) met interesse in front- en

Euricom altijd zo efficiënt mogelijk maken.

backend development die klaar staan om
een applicatie te bouwen die in de

We willen graag een web en/of mobile

toekomst door al onze Euricommers

applicatie ontwikkelen waar onze

gebruikt zal worden!

Euricommers zich kunnen inschrijven
voor toekomstige events & trainingen.
Waar ze op een eenvoudige manier
kunnen zien of er reeds andere collegaEuricommers ingeschreven zijn.

Wie we zijn?
#grensverleggers
Euricom is een software consultancy

Daarnaast is het onze persoonlijke

bedrijf met tonnen ervaring in software

doelstelling om onze mensen te laten

development gespecialiseerd in .NET en

groeien op persoonlijk en professioneel

JavaScript technologieën, gelegen in

vlak. #lerenenblijvenleren, nieuwsgierig

Mechelen.

blijven en kennisdeling zijn zaken die
Euricom(mers) typeren.

Wij zijn een jong, dynamisch en ambitieus
team van 80 consultants waar iedereen

Naast het harde werk is er uiteraard ook

de kans krijgt om zijn of haar steentje bij

tijd voor plezier en ontspanning. Zo

te dragen en zijn of haar stem te laten

organiseren wij maandelijks

horen. We zijn een heel mensgericht

Thunderdays, wat gelijk staat aan een

bedrijf, waar collegialiteit en

leuke fun activiteiten waar je jouw

#hetopnemenvoorelkaar centraal staat.

collega-Euricommers beter leert kennen.

Onze cultuur kan je omschrijven als open,

Onze jaarlijkse DevCruise naar een

vlak, familiaal en waardegedreven, waar

zonnige bestemming mogen we natuurlijk

iedereen iedereen kent.

ook niet vergeten!

Samen met onze Euricommers
(consultants met het Euricom-DNA)
ontwikkelen we impactvolle software bij
onze klanten. Het liefst van allemaal in
team, omdat we graag onze kennis delen
en elkaar inspireren. Dagelijks maken
onze consultants hun digitale borst nat.
Ze leggen een uitdagend parcours af naar
die memorabele applicatie die perfect bij
onze klant past. Gewapend met
creativiteit, ervaring en kunde gaan ze op
pad naar een gezamenlijk doel:
kwaliteitsvolle applicaties voor tevreden
klanten.

