STAGE
ONTWIKKELEN MET EEN BREDE
HORIZON

Blz. 2 van 2

Op zoek naar een klinkende naam om binnenkort op je CV te vermelden? Een voorliefde om als radar in een groter
geheel mee te draaien en te zorgen voor een stukje van de puzzel zonder het groter geheel te zien?
Dan kunnen we je bij Jorosoft jammer genoeg niet verder helpen.
Wil je echter je eigen project van A tot Z beheren onder vakkundige begeleiding? Je verdiepen in bedrijfsprocessen om
vervolgens in de bit en bytes te duiken en te zorgen voor oplossing met impact op een volledige business?
Kortom zoek je een stageplaats waar je later met voldoening op kan terugkijken met de nodige trots over wat je
verwezenlijkt hebt?
In dat geval ben je bij Jorosoft aan het juiste adres.

I

WIJ ZOEKEN…

We zijn momenteel op zoek naar een stagiair die zich niet enkel technisch wil verdiepen maar eveneens z’n horizon wil
verbreden en een algemene kennis wil vergaren rond bedrijfsprocessen en de werking binnen productiebedrijven.
Elke business heeft z’n eigen identiteit en z’n eigen manier van werken. Dit betekent ook dat elke business voor de
uitdaging staat om de juiste tools te voorzien of te laten ontwikkelen.
Bij Jorosoft zijn we gespecialiseerd in het analyseren van business processen en de ontwikkeling van de nodige tools
om deze te optimaliseren. De uiteindelijke oplossing kan gaan van een integratie en koppeling van verschillende
bestaande tools tot de ontwikkeling van een volledig nieuw pakket.
Je stageproject bestaat erin om voor één van onze klanten de nodige tools te ontwikkelen. Je doet dit onder begeleiding
van de projectmanager en met ondersteuning van je collega ontwikkelaars bij Jorosoft. Je werkt echter aan je eigen
project en draagt hierover de verantwoordelijkheid.
Wil je je graag verder verdiepen in de analyse?
Dat kan. Bij de start van je stage bepalen we samen je doelstellingen en interesses zodat we, waar nodig, een verbreding
op het project kunnen voorzien.

II

JOUW PROFIEL
•
•
•

Programmeren zit in je bloed
Je hebt interesse in ‘the big picture’ zodat je zicht hebt op het einddoel.
Optioneel: Je wil je naast programmeren ook verdiepen in de analyse van bedrijfsprocessen

III

OVER JOROSOFT
•
•
•
•
•

25 jaar ervaring
Business software op maat
Verweven in elk bedrijfsproces
Focus op de nieuwste technologieën
Lokaal gevestigd (Knokke)

•
•
•
•
•

Elk project = een nieuw uitdaging
Gedreven team van 10 medewerkers
Ontwikkeling met visie op de toekomst
Voeling met de business
Grote klant referenties

Meer info zie www.jorosoft.be

IV

CONTACT

Interesse in deze stageplaats of wens je meer informatie?
Neem contact op met Geert Haeghebaert: vacatures@jorosoft.be of +32 50 62 56 66
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