


BEN JIJ ...
        Student informatica?
        Gepassioneerd door software development, .NET en/of JavaScript?
        Een leergierige teamplayer die graag zelfstandig werkt?

ÉN OP ZOEK NAAR EEN DYNAMISCHE STAGEPLAATS DIE ...
        Je laat proeven van boeiende en impactvolle projecten?
        Je niet alleen technisch, maar ook professioneel sterker maakt?
        Je vanaf dag één goed begeleidt en ondersteunt, maar je ook de nodige 
        vrijheid geeft?
        Je elke dag zin geeft om nieuwe uitdagingen aan te gaan?
        Je relevante ervaring biedt en zo je cv extra uitstraling geeft?
         Alle vakjes afgevinkt? Dan ben je bij Euricom aan het juiste adres.

Wij geven je (carrière) vleugels!
Bij Euricom beschouwen we je niet
zomaar als een stagiair. Hier ben je
vanaf de start part of the team. Met
andere woorden: we dompelen je onder
in onze wondere wereld van software
development én in projecten die naar
meer smaken. 

Daarbij krijg je vakkundige begeleiding
van maar liefst twee Euricom-experts.
Je kunt rekenen op hun kennis en
coaching, want samen ga je op zoek
naar dé opdracht die je uitdaagt en
motiveert. 

Heb je eigen ideeën? Die horen we
graag. Wil je zelf initiatief nemen binnen
een project? We zijn je grootste
supporter. Zit je ergens mee of heb je
hulp nodig? Onze deur staat altijd open!

Je ziet het, bij Euricom ben je zelf de
piloot van je traject. Wij helpen je om er
een succesvolle reis van te maken. 
PS: en wie weet... misschien nodigen we
jou wel uit voor ons software
development bootcamp en wordt
Euricom jouw eindbestemming na je
stage! 

Jouw stage bij Euricom: een vliegende
start als software developer

*vink af w
at past

Interesse in een
baanbrekende stage? 
Scan dan snel deze QR code!



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 worden.

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

Stageopdracht
Online Team Scan



Stageopdracht
eKudo

Jaarlijks host Euricom verschillende
events waar sprekers nieuwe
technologieën kunnen ontdekken en
ervaringen met verschillende
technologieën kunnen delen. 
Eén van deze events is onze
jaarlijkse DevCruise op een zonnige
bestemming.

In de afgelopen jaren hebben we
een initiatief gelanceerd om, door
middel van een leuk kaartje (een
kudo), positieve feedback te kunnen
geven aan sprekers op die events. 

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 twee
studenten met interesse in web
en/of mobile development. Jullie
gaan samen met ons bepalen welke
technologieën (.NET of JavaScript
georiënteerd) en welke architectuur
het beste is om deze applicatie te
ontwikkelen

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



Een planning opmaken voor een
groep vrienden is niet altijd even
evident. Er zijn veel factoren waar er
rekening mee moet gehouden
worden en in Excel verlies je al snel
het overzicht! Denk bijvoorbeeld aan
de frequentie waarop je speelt, niet
te lang wachten tussen wedstrijden,
niet altijd tegen of met dezelfde
speler, enz. Dit moet makkelijker
kunnen!

We bouwen een website waar
spelers zich kunnen registreren en
hun aan of afwezigheid kunnen
aangeven. De applicatie doet
vervolgens de rest om een aantal
wedstrijden in te plannen. Hierbij is
het belangrijk dat er rekening
gehouden wordt met de
vooropgestelde regels zodat
iedereen tevreden is.

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. 

Stageopdracht
Padel Planner

Voor de backend kan gebruik
gemaakt worden van .NET Core en
de frontend kan gebouwd worden
met behulp van Blazor of 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 worden. 

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



Sinds 1999 is Euricom een
toonaangevende speler in de
wereld van softwareontwikkeling.
Onze jarenlange expertise in .NET en
JavaScript vormt de basis voor de
impactvolle software die we op
maat ontwikkelen voor én samen
met onze klanten. Dat doen we met
een sterk team van ervaren
developers en agile analisten. Zij
maken het verschil dankzij hun
passie voor het vak én interesse in
de business van onze klanten. Zo
creëren we softwareoplossingen
waardoor bedrijven hun
doelstellingen bereiken. Ons motto?
Kwaliteit is altijd key, in elke fase van
het project.

 O ja, verwacht geen ingewikkeld
vakjargon van ons. Althans, niet in
onze communicatie met onze
klanten. We spreken vooral de taal
van de bedrijven waarvoor we
werken. Dat maakt de
samenwerking extra aangenaam! 

Wie we zijn?
#grensverleggers

Onze grootste drijfveer? Impactvolle
software ontwikkelen die
gebruiksvriendelijk is én resultaten
oplevert. Maar we tillen ook graag
de doeltreffendheid en maturiteit in
ons vakgebied naar een hoger
niveau, want als ervaren speler
bouwen we graag mee aan een
relatief jonge sector als IT. Dankzij
onze expertise en onze blijven-
leren-cultuur creëren we altijd op
een efficiënte manier de meest
optimale softwareoplossingen voor
bedrijven. Daarom laten we onze
cross disciplinary-teams, die
bestaan uit .NET- en JavaScript-
developers, analisten en product
owners, constant groeien op
technisch, professioneel en
persoonlijk vlak. 

Meer info?
mayte.vandevelde@euri.com
0471/34.61.55


