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Studeer je bijna af en zoek je nog een uitdagende stageplek? Wil je ervaring op doen op het gebied van 
industriële automatisering in een internationaal bedrijf? Dan zijn wij op zoek naar jou! AGVE biedt studenten 
graag de kans zichzelf verder te ontwikkelen met een leuk project binnen ons bedrijf. Voor onze vestiging in 
Rotterdam zoeken wij een:  

 
 

Stagiair Service Tool Ontwikkeling 
AGVE B.V. – Rotterdam – fulltime (40 uur) – vergoeding €500/maand 

 
 
Binnen AGVE maken we gebruik van software tools om onze service activiteiten zo effectief en efficiënt mogelijk 
te maken. In de afgelopen jaren hebben we de service tools voor het beheer van onderdelen en meldingen 
vernieuwd. Daarbij is een nieuwe webapplicatie ontwikkeld die gebruik maakt van een SQL-database. De 
volgende stap is om deze 2 onderdelen verder met elkaar te integreren en een bestelmodule hieraan toe te 
voegen zodat onderdelenbeheer en facturatie verder geautomatiseerd kunnen worden. 
 
 

De afstudeerstageopdracht omvat: 
 

 kennismaking met Infotrack en SupportDatabase, onze huidige service tools 

 bespreken en eventueel verder detailleren van de functionele beschrijving (OCD) van de nieuwe service tool 

 afbaken van de stageopdracht en opstellen van de eisen 

 opstellen testdocument 

 uitbreiden van het software design document (database design) 

 implementeren nieuwe software binnen de huidige service tool 

 testen van de tool aan de hand van een testdocument 

 aanpassen gebruikershandleiding 
 
De ontwikkelaar van de huidige service tool werkt binnen AGVE waardoor je van zijn ervaring gebruik kunt 
maken. Software ontwikkeling binnen AGVE is zeer afwisselend door de vele verschillende projecten die wij 
uitvoeren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om na gebleken geschiktheid bij ons in dienst te komen.  
 

Je kunt gedurende het hele jaar starten met jouw stage bij ons. De minimale duur van de stage is drie maanden.  
Wij bieden jou een stagevergoeding van €500,00 per maand voor 40 uur in de week. 
 
 

Het profiel dat wij zoeken: 
 

 Je volgt een HBO opleiding richting Elektrotechniek, Mechatronica, (Technische) Informatica, of een studie in 
een vergelijkbare richting,  

 Je bent een vierdejaars student en je gaat binnenkort afstuderen 

 Je bent analytisch, zelfstandig, flexibel, oplossingsgericht en je kunt kennis eigen maken 
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Ons bedrijfsprofiel:  
 
AGVE produceert en levert AGV systemen, dat staat voor Automated Guided Vehicle. Dit zijn onbemande 
voertuigen die bestuurd worden door een computer en zo volledig automatisch kunnen opereren. Wij zijn een 
internationaal bedrijf met vestigingen in o.a. Zweden, het Verenigd Koningrijk en Zuid Korea en leveren onze 
voertuigen en besturingen wereldwijd. Met onze 24/7 hotline en service activiteiten proberen wij onze 
klanttevredenheid te optimaliseren. 
 
 

Ben je geïnteresseerd in deze stage, of heb je een vraag? Stuur dan een mail naar 
milou.odekerken@agvegroup.com | Meer informatie over ons vind je op www.agvegroup.com 
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