Volg je een IT-opleiding op HBO-niveau en zoek je een uitdagende stage ? Dan hebben wij het
perfecte stageproject voor jou !
Over Nutrilab BV: Nutrilab BV is een modern, commercieel
laboratorium dat voedingsmiddelen voor mensen en dieren
onderzoekt. Met geavanceerde analyse-apparatuur en –technieken
wordt niet alleen gekeken naar de voedingswaarde van een
product, maar ook naar een heel scala aan ongewenste stoffen en
micro-organismen.
Een gezellig team van ruim 30 enthousiaste en betrokken
medewerkers gaan elke dag in een prettige en open werksfeer de
uitdaging aan om de diverse opdrachten van klanten optimaal in te
plannen en succesvol af te ronden. Kwaliteit staat hierbij hoog in
ons vaandel.

Wie zoeken wij: Je volgt een IT-opleiding op HBO-niveau en je
zoekt een uitdagend stageproject van minimaal 4 maanden. Je bent
enthousiast, leergierig en resultaatgericht.
Je vindt het geweldig om bezig te zijn met mensen en
informatiestromen binnen een bedrijf en slimme, efficiënte IToplossingen te bedenken die naadloos en naar volle tevredenheid
aansluiten bij diezelfde mensen die ze gaan gebruiken.
Hierbij is het programmeren, schermen bouwen en tweaken van in
elkaar grijpende softwarepakketten helemaal jouw ding !
Knelpunten ga je niet uit de weg, maar pak je juist als uitdaging met
2 handen aan. Je werkt graag in teamverband en kan ook heel goed
zelfstandig werken.

Wat bieden wij: Wij bieden jou een uitdagend stageproject
binnen een modern en dynamisch laboratorium.
Je gaat in een projectteam een splinternieuw Laboratorium
Informatie Managements Systeem (LIMS) aanpassen naar de
geïnventariseerde behoeften. Je gaat ontwikkelen, testen en
implementeren. Het LIMS is web based en je gaat daarom werken
met de nieuwste technologieën. Je gaat het LIMS configureren als
interface tussen een RDBMS (SQL-database) en de diverse typen
eindgebruikers. Je gaat interactie-schermen bouwen en
programmeren in verschillende talen (o.a. jscript, SQL); verder
ontwerp je report templates m.b.v. een speciale tool.
Kortom, een ideaal project om jezelf als IT-er breed en vakkundig
door te ontwikkelen !
Wij bieden verder een prettige werkomgeving met een fijne en open werksfeer. Natuurlijk bieden wij ook een
aantrekkelijke stagevergoeding !

Durf jij de uitdaging aan?

Neem dan telefonisch contact op met Ad Ippel (technisch manager) op 0183 –
446302 of stuur een email naar: a.ippel@nutrilab.nl

