
 

  
 
 
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 afstudeerstage 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. En daar ligt voor jou de uitdaging! 

 

Uren registreren met Blockchain 

Elke medewerker van OVSoftware moet zijn gewerkte uren, verlofuren en ziekte invoeren in een 

systeem. Aan het einde van de maand dient de urenstaat geprint en ondertekend te worden 

door zowel de medewerker als de klant. De ondertekende urenstaat wordt vervolgens 

teruggestuurd naar OVSoftware, zodat de uren gefactureerd kunnen worden. 

OVSoftware wil graag onderzoeken of een blockchainoplossing gebruikt kan worden om het 

uren valideren en factureren te realiseren. Het idee is dat elke medewerker aan het begin van 

het jaar of aanstelling een aantal tokens krijgt in zijn wallet. Elk token representeert 1 uur. Een 

uur kan besteed worden aan uren bij een klant, intern, vakantie of ziekte. Aan het einde van de 

maand wordt automatisch gekeken waar de uren aan zijn besteed en of er nog een akkoord 

nodig is. Als dat akkoord nodig is wordt dit gevraagd d.m.v. een e-mail met het overzicht van de 

besteedde tokens. Deze transactie dient vastgelegd te worden op de blockchain. Bij akkoord 

wordt automatisch en direct de factuur samengesteld en verstuurd.  

 

Tijdens het onderzoek moet er gekeken worden of blockchain hier het meest geschikt voor is. 

Misschien bestaat er al een blockchain oplossing hiervoor, maar ook dat dient onderzocht te 

worden. Een hele uitdaging, maar wel een ontzettend leuke!  

 

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 Den Haag 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 €500 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 afstudeerder? 

Stuur Askin dan jouw CV: Askin.Nebioglu@ovsoftware.com. Wil je eerst wat meer informatie? 

Dan mag je hem ook eerst bellen of appen: +31 6 43813853.  

 

 


