Verleg jij de grenzen van onze systemen? Automatiseer de processen die wij dag in, dag uit
handmatig uitvoeren.

Stage ICT
hbo – Oss - 36 uur – 6 maanden
Wat ga je doen?
Je werkt samen met het team van ICT’ers en key-users. Key-users zijn collega’s van verschillende
afdelingen in de organisatie. Zij verzamelen foutmeldingen en problemen op hun eigen afdeling.
Die foutmeldingen verhelp je, zodat jouw collega’s ongestoord verder kunnen werken. Jij hebt
technische oplossingen voor de problemen waar je collega’s tegenaan lopen. Samen met de keyusers bedenk je ideeën die het werk nóg makkelijker maken. Je gaat ook helpen bij het beveiligen
van onze informatie en data.
Waar kom je terecht?
BSOB heft en int belastingen. Klinkt saai, is het niet. We zijn namelijk volop aan het vernieuwen en
automatiseren. We proberen onze (en jouw) hersens zo in te zetten dat onze handen steeds
minder repeterend werk hoeven te doen.
Je gaat werken met jonge, gedreven collega’s. Je hoeft ze dus niet achter hun broek aan te zitten,
dat doen zij wel bij jou.
We zijn gevestigd in Oss, op loopafstand van het centraal station.
Wat krijg je van ons?

De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op een gebied dat jij interessant vindt.

Je krijgt veel vrijheid in wat je tijdens je stage wil doen en ontdekken.

Stagevergoeding krijg je ook. € 350,- per maand.

Kans op een baan als jij klaar bent met je studie.
Wat vragen we van jou?

Je hebt een scherpe blik en kan logisch nadenken.

Je bent niet op je mondje gevallen. Als jij ziet dat werk makkelijker kan, zal je ons dat
zeker vertellen.

Je volgt een opleiding IT of bedrijfskunde.

Wil je meer weten?
Meer weten over de stage? Neem dan contact op met Hedwy van de Werf (informatiemanager) via
06-30000650. Hij is te bereiken via telefoonnummer 088-551 00 86 en/of 06-30000650 of per mail
hvandewerf@bs-ob.nl.
Wil je meer weten over wat BSOB doet? Kijk dan op www.bs-ob.nl.
Interesse?
Kom jij bij ons stage lopen? Stuur je CV en motivatiebrief vóór 06 maart 2020 naar werken@bsob.nl ter attentie van Annemieke de Neef.

