
  

  

 
Stage opdracht: meewerken aan onderzoek/ontwikkeling nieuwe document management applicatie. 
 
Ben jij een 2e of 3e jaars student in de richting van Business Information Technology of HBO-ICT en zoek 
je nog een interessante stage?  
Dan hebben we bij Docdynamic een leuke uitdaging voor je klaarliggen!   
 
Docdynamic heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het implementeren van geïntegreerde 
oplossingen voor document management, workflow management en digitale archivering.  
Even in makkelijke woorden: het helpen van organisaties gemakkelijk toegang te krijgen tot al hun 
informatie. Op deze manier verbetert hun slagvaardigheid en kwaliteit van werkzaamheden.  
Dit doet Docdynamic onder andere door extra oplossingen te bieden in ons product d.3ecm die worden 
geïntegreerd met ERP of gekoppeld aan o.a. MS Dynamics NAV, MS AX etc.   
 
In verband met de doorontwikkeling van ons nieuwe Cloud product ATLAS Online is Docdynamic op zoek 
naar een student die zijn/haar tanden wil zetten in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe features n.a.v. 
`requests’ in de markt. 
 
Je werkt samen met het ontwikkel- & beheerteam en toetst nieuwe wensen vanuit de markt op technische 
haalbaarheid. Vervolgens ga je aan de slag met het ontwerp en werk je mee aan de daadwerkelijke 
ontwikkeling van de nieuwe feature. 
 
Wat wij jou kunnen bieden 
Tijdens jouw stage van vijf maanden zorgen wij ervoor dat: 

 Je te allen tijde begeleid wordt door onze professionals. Zij zullen jouw handvatten geven waar 
nodig 

 Je een leuke werkplek hebt, waar je niet alleen koffie moet halen. Al zullen je collega’s dat op z’n 
tijd natuurlijk wel waarderen ;-)  

 Jouw werkplek vlak bij huis is op ons kantoor in Enschede 
 Je een maandelijkse stagevergoeding van €500 krijgt (o.b.v. een 40-urige werkweek) 

 
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 voor een bachelor in de richting van IT studeert (bij voorkeur in 2e of 3e studiejaar) 
 Je minimaal 2 dagen per week 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(e)? Stuur dan 
jouw CV naar: irene.timmerman@ovsoftware.nl. Wil je eerst wat meer informatie? Dan mag je ook eerst 
bellen: +31 6 14344126. 


