
 
 

Stroomt er code door je aderen? En wil jij net zoals ons dagelijks met Java en .NET aan 

de slag? Dan staat hieronder wellicht de (afstudeer)stage voor jou beschreven.. 

 

OVSoftware heeft een duidelijk doel voor ogen: ervoor zorgen dat men makkelijker, efficiënter 

en vooral met plezier kan werken. En de manier waarop wij dat bereiken, is door dagelijks met 

elkaar bezig te zijn met hetgeen waar wij van houden: software development. Wij voeren al 45 

jaar projecten uit voor vele grote opdrachtgevers uit de omgeving. Maar ook na 45 jaar valt er 

nog van alles te verbeteren. Daar hoort ook het ontwikkelen van een app bij. En daar ligt voor 

jou de uitdaging! 

 

‘Opdracht’  

OVSoftware wil graag voor klanten ook apps ontwikkelen. Echter klanten hebben vaak moeite 

om zich voor te stellen wat er allemaal kan en hoe het er dan uit ziet. Hiertoe wil OVSoftware 

graag een generieke demo-app ontwikkelen. Deze app dient als een voorbeeld van de 

mogelijkheden die er zijn. De afdeling Sales zal deze gebruiken om in dialoog te treden met de 

klant hierover. 

 

De app zal zeer configurabel moeten zijn, zodat deze aan te passen is aan de klant. Dit valt het 

best te vergelijken met een Content Management System (CMS). Het configureren dient erg 

eenvoudig te zijn, bijvoorbeeld via een webapplicatie, zodat de Sales-medewerkers dit 

zelfstandig kunnen uitvoeren. Qua configuratie valt er te denken aan de pagina’s die in de app 

worden opgenomen, de template, de teksten, de afbeeldingen, de layout. Het moet met een 

uurtje werk mogelijk zijn om eenvoudig de app te herzien naar een klant-specifiek voorbeeld. 

Daarnaast dient de app zowel op Android als iOS te draaien, hiertoe is er gekozen voor een 

hybride app. 

 

Technieken: Ionic3/Angular5+/Typescript, Java 8, REST-webservices (JAX-RS of Spring Boot) 

 

Wat wij jou kunnen bieden 

Tijdens jouw afstudeerperiode van vijf maanden zorgen wij ervoor dat: 
 

• Je ten alle tijden begeleid wordt door onze professionals. Zij zullen jou handvatten 

geven waar nodig 

• Je een leuke werkplek op ons kantoor in Oldenzaal hebt, waar je niet alleen koffie moet 

halen. Al zullen je collega’s dat op z’n tijd natuurlijk wel waarderen ;-)  

• Je een maandelijkse stagevergoeding van €350 krijgt 

 



En lever je tijdens je afstudeerstage goed werk, dan zit er een goede kans in dat je direct na het 

afstuderen bij ons aan de slag kunt als junior developer! 

 

 
Wat verwachten wij van jou? 
 

• Software development is absoluut jouw passie 

• Je durft een eigen invulling te geven aan deze opdracht. We laten de opdracht bewust 

wat open zodat jij alle vrijheid hebt om ermee aan de slag te gaan 

• Dat je momenteel een bachelor of master in de richting van IT studeert 

• Je fulltime beschikbaar bent voor ten minste vijf maanden 

• Je communicatief vaardig bent en de Nederlandse taal in woord en geschift beheerst 

• Dat je houdt van een uitdaging en de daarbij behorende stressbestendigheid  

• Dat je aanwezig bent bij onze maandmeetings/ maandborrels! 

 

 

Zie jij het, na al deze informatie, nou nog zitten om bij ons aan de slag te gaan als stagiair of 

afstudeerder? Stuur Martijn dan jouw CV: martijn.klein.haarhuis@ovsoftware.nl. Wil je eerst 

wat meer informatie? Dan mag je hem ook eerst bellen of appen: +31 6 81 77 71 75. Je hebt tot 

en met 1 december de tijd om te reageren.  

 

 


