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Stagiair ICT
Jij zoekt een uitdagende stage? Jij bent technisch aangelegd? Je volgt een opleiding in de richting van
ICT? Dan zoeken wij jou!

Organisatie
Modulen & Engineering Menzing is systeemleverancier op het gebied van mechanische systemen.
Met vestigingen in Nederland, Tsjechië en China leveren wij compleet geassembleerde en geteste
systemen aan toonaangevende bedrijven in Europa. Van engineering tot aftersales. Met een steeds
grotere focus op online activiteiten, denk hierbij aan verkoop en service.
Wij zijn op zoek naar een stagiair of afstudeerder op HBO-niveau. Je krijgt professionele begeleiding
van een ervaren Bedrijfskundige Informaticus.

Functie
Binnen ons bedrijf hebben we diverse projecten welke we willen gaan starten. Kom langs voor een
kop koffie om de mogelijkheden te bespreken zodat we een project kiezen die het beste bij jou past.
Enkele voorbeelden:




Arduino / Raspberry Pi met RFID
Dashboards / Business Inteligence / Data Warehousing
Website API / ERP

Je werkt op het hoofdkantoor in Haaksbergen. Je moet goed kunnen samenwerken en ideeën goed
tot uitvoering kunnen brengen.

Functie eisen
We verwachten van je dat je een opleiding volgt op HBO-niveau in de richting ICT bijvoorbeeld
(Technische) Informatica of Bedrijfskundige Informatica. Je hebt een praktische en technisch
inhoudelijke instelling, een proactieve werkhouding, verantwoordelijkheidsgevoel, bent
communicatief vaardig en leergierig, kunt goed samenwerken en bent resultaat- en klantgericht.
Enige affiniteit met programmeren is een pre.

Aanbod
Je krijgt de kans om ervaring op te doen bij een uitdagende, dynamische en innovatieve
werkomgeving met een open cultuur en volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en
eigen inbreng.

Interesse?
Voel jij je aangesproken? Stuur een e-mail met CV naar I.teBrake@menzing.nl of neem voor meer
informatie over deze vacature contact op met Ivo via telefoonnummer 053 303 1212.
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