Afstuderen bij VVA-informatisering als WO-student
VVA-informatisering is op zoek naar afstudeerders die theorie en praktijk willen combineren als opstap
voor een professionele carrière.
Om invulling te kunnen geven aan ons groeiende opdrachtenportfolio en onze product- en
conceptontwikkeling, zijn we op zoek naar ondernemende afstudeerders met ambitie. Talent dat zich
kan vinden in onze visie en werkwijze en zich verder wil ontwikkelen binnen onze
kennisgebieden: digitale strategie, online dienstverlening, softwareselectie- en implementatie en
slimmer werken.
Pas jij bij ons bureau en zie jij dit avontuur wel zitten? Lees dan snel verder! Bij ons kun je wél het
verschil maken!
Wij verwachten van onze afstudeerders dat zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
innovatieve concepten en diensten op onze expertisegebieden. Het is belangrijk dat je het leuk vindt
om nieuwe kennis te vergaren en te delen met je collega’s en om te ondersteunen bij de uitvoering
van dit type projecten. Je gaat - naast je afstuderen - 2 tot 2,5 dag per week met ons meewerken
onder professionele begeleiding.
Wij vragen Young Professionals in de dop met
 Een bijna afgeronde opleiding op academisch niveau, bij voorkeur Informatiemanagement.
 Affiniteit met het snijvlak van organisatievraagstukken en ICT.
 De drive om te creëren; ondernemend en bruisend van creatieve ideeën.
 Een positieve open houding en enthousiaste instelling.
 Gevoel voor persoonlijke verhoudingen en organisatiesensitiviteit.
 Een zelfkritische instelling en de wil om kwaliteit te leveren.
Wij bieden
 Uitdagende afstudeeropdrachten die van toegevoegde waarde zijn voor organisaties met een
sterke maatschappelijke verankering.
 Een professionele, gedreven en inspirerende werkomgeving.
 Gedegen begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van je afstudeeropdracht (al vijf
universitaire afstudeerders van Tilburg University gingen je voor!).
 De combinatie van afstuderen en werken.
 Met maximaal 1.000 euro per maand een meer dan uitstekende onkostenvergoeding (gebaseerd
op 2,5 dag in de week praktijkervaring opdoen).
 Uitzicht op een aansluitend dienstverband als Junior Business Consultant.
 Een goede werksfeer waar hard werken en hard lachen hand in hand gaan.
Pas je bij ons?
Pas jij bij ons bedrijf en zie jij dit avontuur wel zitten? Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur
dan je CV met een bondige motivatie naar drs. M. (Martijn) Videler via m.videler@vvainformatisering.nl. Je kunt ons voor aanvullende informatie ook bellen op (06) 29 54 26 30. Wij gaan
graag met jou in gesprek om je afstudeermogelijkheden bij ons bureau te verkennen!

Werken bij VVA

1

Voorbeelden van onderzoeksthema’s voor afstudeeropdrachten
 Businesscases bij I&A projecten: hoe opstellen en evalueren?
 Informatiemanagement IT governance: hoe succesvol in te richten?
 Informatiebeveiliging: best practices en valkuilen bij implementatietrajecten.
 Lean management: hoe implementeren en borgen in organisaties?
 Ketenintegratie: succesfactoren, kansen en bedreigingen vanuit I&A perspectief.
 Hoe regel je SLA, DAP en gegevenseigendom bij outsourcing?
 Webportalen: succes- en faalfactoren bij implementaties.
 ESB en middleware: een afwegingskader en implementatieaanpak voor woningcorporaties.
 Een eigen automatiseringsafdeling bij woningcorporaties: sourcing strategieën nader belicht.
 Zaakgericht werken bij corporaties: wat kunnen we leren uit andere branches?
Uiteraard zijn we erg benieuwd naar jouw eigen ideeën!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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