
 

W/E adviseurs – Vacature stage opdracht september 2016 

Stageopdracht duurzaamheid Nederland op de kaart 
W/E adviseurs is op zoek naar een stagiair(e) voor het meewerken aan de ontwikkeling van een webapplicatie 

om de duurzaamheid van alle gebouwen in Nederland op een kaart te projecteren, met koppeling aan 

dynamische (open) data. 

Voor de ontwikkeling van GPR Vastgoed (www.gprsoftware.nl/gpr-vastgoed/) zijn wij op zoek naar een 

stagiair(e) met een achtergrond in bouwkunde, ICT en/of geografische informatie systemen (GIS). Hierbij werk 

je samen met professionals uit het werkveld om een prototype van een webapplicatie door te ontwikkelen.  

 

Wat we zoeken: 

- je bent bezig met een relevante HBO of WO master studie of je hebt die (net) afgerond  

- je hebt affiniteit met webapplicaties en je wilt die vaardigheden uitbouwen 

- je bent een teamspeler die ook goed individueel kan werken 

- je kunt goed luisteren en doorvragen 

- je bent communicatief vaardig en spreekt goed Nederlands 

 

Wat we extra waarderen: 

ervaring met 

- programmeertalen als CSS, HTML, Javascript, C#, VB.NET, PHP  

- databases als MS SQL, MySQL, PostGreSQL, PostGIS  

- GEO-ICT/GIS 

- het ASP.NET framework 

 

Wat wij bieden: 

Naast een boeiende functie en inspirerend werkveld, bieden wij: 

- uitdagende stageopdracht voor 32 tot 40 uur per week in Utrecht 

- uitgebreide studie en doorgroeimogelijkheden 

- een stimulerende en informele werkplek met fijne collega’s 

- ruimte voor eigen initiatief en zelfstandigheid 

- een ruime stagevergoeding 

- prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals parttime mogelijkheden, flexibele werktijden en 

thuiswerkfaciliteiten 

 

Reageren 

Graag ontvangen wij je CV en sollicitatiebrief met motivatie z.s.m. en uiterlijk op 15 oktober. 

Voor informatie zijn Daniël Tulp (inhoudelijk) en John Mak (overig) bereikbaar op 030 – 6778777, of kijk op 

www.w-e.nl. Je sollicitatie kun je richten aan W/E adviseurs, t.a.v. de directie per e-mail: w-e@w-e.nl. Acquisitie 

naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

Over W/E adviseurs 

W/E is een adviesbureau voor klanten met de ambitie om te werken aan een duurzame gebouwde omgeving. 

Onze klanten zijn landelijke en lokale overheden, corporaties, vastgoedontwikkelaars en -beheerders, 

architecten en daaraan verbonden organisaties. W/E helpt hen door ingewikkelde materie makkelijk te maken. 

Onze toonaangevende web applicatie GPR Gebouw is daar een duidelijk voorbeeld van.  

Meer informatie op www.w-e.nl. 
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