Afstudeerstage/bijbaan software development
Studeer jij in de richting van Software Development, Technologie, Multimedia Design of een
aanverwante opleiding? Wil jij je graag verder ontwikkelen op het gebied van software
development en ben je nog op zoek naar een afstudeeropdracht of bijbaan? Dan moet je bij
Andes zijn!
Wij zijn een Geo-ICT specialist uit Eindhoven met ruim 30 jaar werkervaring. Wij houden ons
bezig met Smart City en Smart Mobility oplossingen en om deze oplossingen nog beter te
maken, zijn we op zoek naar een afstudeerder software development.
Wat ga je doen?
We zijn op zoek naar afstudeerders in de richting van Software Development. Op onze
afdeling Software Development werk je samen met kleine scrumteams die zich eigenaar
voelen van de te ontwikkelen applicaties. Bijvoorbeeld applicaties die door gemeentes,
politie of brandweer gebruikt worden voor het afstemmen van wegwerkzaamheden of het
uitrekenen van inzetvoorstellen.
Deze stageplek is iets voor jou als iemand bent die verder kijkt dan alleen de code. Maar
vooral als je het interessant vindt om in een complexe omgeving met verschillende
developers te ontwikkelen in C#.NET.
Wat neem je mee?
Pas jij in onderstaand profiel? Dan zijn we op zoek naar jou!
•
•
•
•
•

HBO opleiding met een flinke ICT component;
Je hebt ervaring met of interesse in C#;
Je hebt (basis)kennis van o.a. .NET, Json, REST, SQL, Javascript, CSS, HTML, XML;
Eigenschappen als persoon: gedreven, teamspeler, initiatief, analytisch, zelfstanding;
Goede beheersing van de Nederlandse taal

Wat krijg je ervoor terug?
•
•
•

Een super toffe stageplek in het centrum van Eindhoven;
Een platte organisatie in de breedste zin van het woord. Zelfsturende teams waarbij
eigen initiatief erg gewaardeerd wordt;
Een inspirerende en informele werksfeer met regelmatig sociale activiteiten tijdens
of na werktijd;

Bedrijfsprofiel

Wij zijn Andes, een Geo-ICT specialist met ruim 30 jaar ervaring. Wij houden ons
voornamelijk bezig met Smart City en Smart Mobility oplossingen.
Andes is gevestigd in hartje van Eindhoven op een steenworp van het centraal station. Vanaf
de negende verdieping kijk je uit over heel Eindhoven. Onze open en informele sfeer
kenmerkt zich door de vele open ruimtes in het gebouw en toffe mensen die hier werken.
Ons team kun je typeren als hecht, informeel en specialistisch waarbij kennisdeling optimaal
wordt ingezet om service, innovatie en kwaliteit te leveren.
Er zijn volop mogelijkheden voor je persoonlijke ontwikkeling en we hebben iedere maand
gezellige borrels en leuke zomer- en winteractiviteiten.

