Stagiair(e)
informatisering & automatisering
Volg jij een HBO-opleiding op ICT-gebied en ben je op zoek naar een leerzame,
afwisselende en gezellige stageplek? dan je bij Woonmeij aan het juiste adres!
Als ICT stagiaire bij Woonmeij ondersteun je de
organisatie met het uitvoeren van allround ICT
werkzaamheden. Heb jij creatieve plannen op
ICT-gebied die de organisatie naar een hoger
niveau tillen? Bij ons krijg jij de kans een goed
idee in de praktijk te brengen.

Wat ga je doen tijdens je stageperiode?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beheren van hardware, software applicaties en ICT
structuren
Ondersteunen medewerkers bij storingen of vragen
Troubleshooting in geval van systeemcalamiteit
Documenteren van ontwikkelingen en ICT-processen
Contact leggen met ICT- en telefonieleveranciers
Productbeheer, ontwikkeling en modernisatie
Inrichten van werkplekken voor gebruikers en
aanpassen van bestaande werkplekken
Toezicht houden op een juiste toepassing van de
procedures
Signaleren van knelpunten en aandragen van
verbeteringen

Wat breng je mee?
Je volgt een ICT gerelateerde opleiding op HBO
niveau. Je hebt een leergierige werkhouding. Je kunt
zelfstandig werken, bent initiatiefrijk, flexibel en
communiceert helder. Je woont op een bereisbare
afstand van Schijndel.
Wat bieden wij?
Woonmeij biedt een uitdagende stageplaats in een
prettige werkomgeving in onze vestiging in Schijndel.
De stage betreft een drie of vierdaagse werkweek
voor een aansluitende periode van minimaal vier
maanden (rekening houdend met de eisen van je
opleiding). De stage kan aanvangen per oktober 2018.
Van elkaar leren, samenwerken, persoonlijke
ontwikkeling en een goede werksfeer zijn voor ons
belangrijk. Stagiaires en afstudeerders ontvangen een
stagevergoeding.

Bedrijfsprofiel
Woonmeij stelt zich ten doel goede, duurzame
en betaalbare woningen aan te bieden aan
huurders en woningzoekenden die niet zelf in
eigen woonbehoeften kunnen voorzien. Wij
werken voor ruim 5.100 klanten in de gemeenten
Meierijstad en Sint-Michielsgestel.
Woonmeij heeft 55 medewerkers. Zij ziet
tevredenheid bij de werknemers als accelerator
voor de klanttevredenheid. Verantwoordelijkheid
bij de teams en de doorontwikkeling van het zelf
organiserend vermogen zijn hierbij belangrijke
drivers.

Solliciteren
Herken je jezelf in deze vacature en heb je
interesse? Solliciteer dan met cv en
motivatie via vacatures@woonmeij.nl
Heb je naar aanleiding van de vacature
vragen? Via telefoonnummer (073) 544 06
58 kan je contact opnemen met Stephanie
Peters, medewerker HRM.

