API’S INRICHTEN
Loohuis Communicatie & Beveiliging

Locatie:
Soort opdracht:
Niveau / richting:
Ingangsdatum:
Vergoeding:
Bereikbaarheid:

Fleringen, Oldenzaalseweg 99
Stage- /afstudeeropdracht
HBO – Bij voorkeur ICT, Technische Informatica of vergelijkbaar
Augustus / September 2018 (eerder ook mogelijk)
Ja
Auto: vanaf Enschede 35 minuten, Deventer 55 minuten
Openbaar vervoer: vanaf Enschede 50 minuten, Deventer 55 minuten

OMSCHRIJVING OPDRACHT
VoIP (Voice over IP) is een technologie waarmee gesprekken over een datanetwerk, zoals een eigen netwerk of
het Internet, worden verzonden. Tegenwoordig is een VoIP communicatie-oplossing vaak geen stand-alone
oplossing meer, maar moeten deze oplossingen of de daarop gebouwde oplossingen juist gekoppeld worden aan
bestaande bedrijfsapplicaties; de zogenoemde API’s of restAPI’s. Samenwerkende applicaties brengen vaak een
extra dimensie aan de automatisering en de servicegerichtheid van een bedrijf.
Ben jij een echte (software) engineer in spé die zich graag breed wil ontwikkelen en aan de slag wil met de nieuwste
oplossingen op het gebied van communicatie, IT, beveiliging en zorg? Dan is deze opdracht iets voor jou! Naast
de uitdaging om op maat gemaakte VoIP-oplossingen in te richten voor de klant, krijg je ook de kans om
koppelingen met zorgcommunicatiesystemen en ERP-, CRM- en HRM- oplossingen te bouwen. Tijdens deze
opdracht zal je samenwerken met het ervaren engineeringsteam van een toonaangevend bedrijf in de communicatie
& beveiligings-sector. Uiteraard formuleren we de opdracht op een manier waarop deze aansluit bij jouw wensen
en bij de eisen vanuit jouw opleiding. Spreekt dit jou aan? Neem dan contact met ons op!
HET BEDRIJF
Met 25 jaar ervaring ziet Loohuis Communicatie & Beveiliging betrouwbare, snelle en efficiënte communicatieen IT-oplossingen en een optimale beveiliging van onze woon- en werkomgeving als vanzelfsprekend. 45
enthousiaste, no nonsense ingestelde medewerkers zetten zich in om voor de klant de beste situatie te creëren.
Naast het realiseren van communicatie en IT-oplossingen installeert, certificeert en onderhoudt Loohuis systemen
op gebied van inbraakbeveiliging, cameratoezicht, toegangscontrole en brandbeveiliging.
INNOVATIEHUB TUBBERGEN
Loohuis Communicatie & Beveiliging vormt samen met de drie Tubbergse bedrijven Kamphuis Sloopwerken &
Asbestsanering, Loohuis Installatietechnieken en Bouwmetaal de Innovatiehub Tubbergen. In september 2017
hebben deze bedrijven de handen ineen geslagen om een structurele verbinding te leggen met het hoger onderwijs,
middels innovatieve stage- en afstudeeropdrachten. Binnen de Innovatiehub werken meerdere stagiaires en
afstudeerders (van diverse opleidingen) iedere studieperiode aan uitdagende opdrachten verdeeld over de vier
bedrijven. Naast een praktijkbegeleider vanuit het bedrijf is een projectmanager beschikbaar die jou kan
begeleiden. De Innovatiehub maak het mogelijk om met andere studenten samen te werken en om ervaringen te
delen. Hiernaast kun je een kijkje nemen in de keukens van alle aangesloten bedrijven. Op deze manier kun je als
student het behalen van de beste studieresultaten combineren met het leveren van échte meerwaarde voor het
bedrijf waar je werkt.

Innovatiehub Tubbergen

www.innovatiehubtubbergen.nl

info@innovatiehubtubbergen.nl

WAT WIJ BIEDEN
-

Een leerzame en uitdagende stage- / afstudeeropdracht
Een gezellige werkomgeving binnen een enthousiast team
Goede inhoudelijke en procesmatige begeleiding
Een marktconforme vergoeding
Een optimale combinatie tussen het leveren van een bijdrage aan het bedrijf en het voldoen aan de wensen
vanuit je opleiding
De mogelijkheid om jezelf breder te ontwikkelen en oriënteren

COMPETENTIES | WIE WIJ ZOEKEN
-

-

Je bent betrouwbaar en nauwkeurig
Je bent geïnteresseerd in de nieuwste technologische oplossingen
Software ontwikkeling is helemaal jou ding
Affiniteit met communicatie- en beveiligingsoplossingen is een pré, maar niet noodzakelijk

CONTACT
Wil jij aan de slag bij Loohuis Communicatie & Beveiliging als onderdeel van Innovatiehub Tubbergen? Laat het
ons weten! Stuur een mail met je cv en korte motivatie naar projectmanager Jolien Roesthuis. Ook voor vragen
over deze vacature kun je bij Jolien terecht.
Jolien Roesthuis
Projectmanager Innovatiehub Tubbergen
info@innovatiehubtubbergen.nl
06-81092382
www.loohuis.nl | www.innovatiehubtubbergen.nl
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