
Topicus? Nooit van gehoord… Kan kloppen. We zĳn
namelĳk wat bescheiden, maar ook ambitieus. Dat moet
ook wel. Want met ruim 1.000 Topicanen werken we
aan oplossingen waar dagelĳks miljoenen mensen
gebruik van maken. IT-oplossingen waar de Zorg, het
Onderwĳs, de Financiële sector en het Sociaal Domein
écht wat aan hebben. We zorgen daar met onze tech-
kennis constant voor impactvolle verbeteringen. En jĳ
dus ook, als je afstudeert bĳ Topicus!

Jouw afstudeeropdracht Binnen de businessline
Publieke Gezondheid van Topicus' divisie Zorg draait
alles om preventie en het vroegtĳdig opsporen van
ziektes. Onze ICT oplossingen dragen bĳ aan een
gezonder Nederland en betaalbare zorg. Eén van onze
grote projecten is het realiseren en beheren van het
screeningsplatform, waarmee bevolkingsonderzoeken
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Help jĳ ons zoeken naar nieuwe
technieken/frameworks die de
afstemming tussen onze Java
applicaties naar een hoger
niveau brengen?
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worden gefaciliteerd. Het screeningsplatform
ondersteunt het werkproces van de drie grote
bevolkingsonderzoeken. Van cliëntselectie, uitnodigen
tot uitslagbrieven, dit wordt allemaal geregeld in het
platform. Een groot aantal componenten werken samen
om dit werkproces zo betrouwbaar en efficiënt mogelĳk
te laten draaien. Binnen het platform werken wĳ onder
andere met Java en de Spring frameworks. Dagelĳkse
batch jobs, zoals het genereren van brieven, die veelal
's nachts draaien verrichten het zware werk voor de
bevolkingsonderzoeken. Overdag is cache
synchronisatie tussen verschillende applicaties een
uitdaging, daarnaast wordt message queuing ingezet
zodat de applicaties elkaar opdrachten kunnen te geven
en er wordt distrubuted locking toegepast zodat niet al
die jobs zomaar tegelĳk op een client dossier
bewerking(en) uit kunnen voeren.

Aan jou, als afstudeerder, de taak om de huidige situatie
te onderzoeken, een verbeterplan op te stellen en dit
plan uit te voeren. Daarbĳ is de overgang naar de cloud
(AWS) een belangrĳk thema.

Wat hopen we hiermee te bereiken

Wat wĳ zoeken in een afstudeerstagiair(e) Een
enorme drive en interesse in de IT-wereld. Pas je
daarnaast in onderstaand profiel? Dan zĳn wĳ op zoek
naar jou! Samen met onze ervaren collegas kunnen wĳ
jouw afstudeeropdracht tot een succes maken.

Hardware tĳdelĳk kunnen opschalen om
veeleisende processen te kunnen uitvoeren.

!

Het screeningsplatform moderniseren.!

Weg met oude afhankelĳkheden en hardcoded
waarden!

!

Flexibiliteit in het opzetten van nieuwe
omgevingen.

!

Mogelĳkheden van serverless toepassen!

Je bent een vierdejaars student in de richting van
HBO ICT software development of computer
science.

!

Je interesse hebt in frameworks en AWS.!

Je bent niet bang om vragen te stellen.!

Meer weten?

Neem contact op met

Anouk Zweverink

of deel deze vacature

+31620735043$

Stuur whatsapp
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What's in it for you?

En niet te vergeten: zon 1.000 enthousiaste collega's
die je kunt ontmoeten tĳdens onze legendarische
feesten, borrels, game nights, hackathons en events. Wĳ
zorgen voor genoeg Topicus Gifkikker (ons eigen
speciaalbier). Kĳk maar!

Een vaste plek op ons kantoor in Deventer of
Utrecht.

!

Carrièreperspectief. Veel van onze afstudeerders
blĳven bĳ ons plakken. Ben je een talent in de dop?
Dan is de stap naar een (bĳ-)baan of traineeship zo
gemaakt!

!

Een vergoeding van € 500 bruto per maand bĳ een
fulltime verband.

!

Een studentbindingsprogramma: iedere maand een
bĳeenkomst met alle studenten binnen Topicus.

!

Heersende versgemalen bonenkoffie en pizza's uit
onze eigen steenoven.

!

Enorm veel kennis. Ook als afstudeerder schuif je
aan bĳ een kennissessie, zoals onze eigen
conferentie TopiConf, verschillende Meetups of
vakinhoudelĳke presentaties.

!

Uitdaging: de applicaties die wĳ maken zĳn vrĳ
complex én we experimenteren graag met de
nieuwste technologieën en werkvormen. Alles om
onszelf én onze klanten beter te maken.

!

Een vaste begeleider als aanspreekpunt en
beoordelaar, maar eigenlĳk helpen al jouw directe
teamleden en collega's om jouw afstudeeropdracht
tot een succes te maken.

!

https://werkenbijtopicus.nl/over-topicus/onze-cultuur
https://werkenbijtopicus.nl/vacatures?category=Bijbaan
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Lĳkt het je wat? Solliciteer dan
direct!

Weten waar je aan toe bent nadat je op ‘solliciteren’ hebt
gedrukt? Hieronder lees je hoe onze sollicitatieprocedure
verloopt.

Veelgestelde vragen

Thuiswerken, hoe zit dat bĳ Topicus?

Waar is Topicus gevestigd?

Krĳg ik een stage-of afstudeervergoeding?

"

"

"



Interesse? Reageer via bovenstaande
sollicitatieknop. Liever bellen? Dan kun je
contact opnemen met Anouk Zweverink
van Zanten via 0570 – 662662. Het
aanvragen van een VOG kan een
onderdeel zĳn van de
sollicitatieprocedure. De kosten hiervan
worden gedragen door Topicus.

BEGIN MET SOLLICITEREN

De nieuwste stage- en afstudeeropdrachten

Jouw sollicitatie

Eerste kennismaking

De opdracht

Overeenkomst opstellen

Welkom bĳ Topicus

Jouw sollicitatie

Na het versturen van jouw sollicitatie
ontvang je direct een
ontvangstbevestiging, zodat je weet
dat jouw gegevens goed
aangekomen zĳn. Anouk neemt
vervolgens de tĳd om jouw cv en
motivatie te bekĳken. Samen met het
team kĳkt zĳ of jouw kwaliteiten
matchen met de opdracht waarop jĳ
gesolliciteerd hebt. Mocht er geen
match zĳn met de opdracht, dan is er
wellicht een andere opdracht die bĳ
jouw profiel past. Eén ding is zeker:
binnen twee weken na jouw
sollicitatie hoor je wat van ons!
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