
 
 

 

IT Stage / Afstudeeropdracht voor HBO  
 
 
Bedrijfsprofiel 
Inducon BV Zwembadtechniek is 42 jaar geleden opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een 
internationaal opererend bedrijf met ruim 40 medewerkers. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. 
Bij Inducon werken we met een team specialisten aan ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer van 
technische installaties voor zowel openbare zwembaden als privé zwembaden. Vaak complexe 
projecten, altijd klant specifieke opdrachten, gerealiseerd in binnen- en buitenland. We zetten 
innovatieve techniek in op een efficiënte en duurzame manier en zijn specialist in folie-afdekkingen, 
lamellen vouw- en rolafdekkingen, warmte isolerende afdekkingen voor zwembaden, beweegbare 
en beloopbare zwembadvloeren, en beweegbare keerwanden.  
 
Opdracht 
We hebben een stage/afstudeeropdracht voor een IT student, met kennis van programmeren in C# 
voor iemand met gevoel voor vormgeving voor het bouwen van een gebruiksvriendelijke interface, 
HTML en die in staat is wiskundige vergelijkingen te maken.      
 
De opdracht behelst het ontwikkelen van een Sales Configurator voor Inducon (SCI); het maken 
van een intranet omgeving waar relevante informatie op snelle wijze voor verkoopmedewerkers te 
verkrijgen is.  
Vanuit deze gebruikers geredeneerd moet men hierbij denken aan:  

• het bouwen en integreren van calculatie-modules. Het bedrijfsbureau draagt zorg voor 
beheer, omschrijving en prijzen. De rekentool haalt deze info vervolgens uit een database 
en combineert deze met bewerkingstijden, opties etc.  

• via een product-configuratie snel en eenduidig tot de gewenste antwoorden/resultaten 
kunnen komen.     

• een FAQ, waar 80% van de gestelde vragen snel beantwoord kunnen worden.  

• op website achtige wijze gewenste informatie kunnen tonen (projectfoto’s, kabelschema’s, 
bedrijfsformulieren)  

• het maken van een energie-besparingsmodule. Als basis dient de oude, gedateerde 
software, de nieuwe software dient door ons op specifieke punten aan te passen zijn.  

• door de beheerder dient dit interface op eenvoudige wijze uit te breiden, dan wel te wijzigen 
zijn, waarbij broncodes belangrijk zijn     

 
Situatie/achtergrond 
Ondersteuning vindt plaats door een oud-student technische informatica + WTB, met ruime kennis 
van de Inducon producten en relevante informatie.  
We zijn een kleine organisatie met korte lijnen en een informele bedrijfscultuur, waarin je moet 
kunnen omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandig werken.   
 
Bij Inducon beschikken we over veel ervaring en veel kennis binnen ons specialisme. Deze blijkt in 
de praktijk met name voor nieuwe medewerkers slechts moeizaam toegankelijk. Rekentools zijn in 
de meeste gevallen door gebruikers opgesteld in Excel. Beperkt functioneel en beslist niet 
gebruikersvriendelijk. Andere Software is ooit geschreven in gedateerde programmeertalen, welke 
niet door ons zijn “te updaten’’, waarvan soms zelfs de broncode ontbreekt.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Wij zoeken jou: 

• Laatstejaars hbo-student 
• Je bent een resultaat gerichte doener en je hebt plezier in het bouwen van een ICT gerichte 

oplossing 
• Passie voor technische kant van IT 
• Je houdt van een uitdaging !  
• Op de hoogte van nieuwe technologische ontwikkelingen en de toepassing in een business 

context 
• Je kunt goed samenwerken én je bent in staat om zelfstandig te werken 

 
Wat bieden wij jou? 

• De informele, collegiale organisatie zorgt voor een optimale werkomgeving en een prettige 
werksfeer 

• Heb je de juiste instelling, dan is dit een leuke uitdagende opdracht voor jou waarin Inducon 
ontwikkelingsmogelijkheden biedt 

• Een stagevergoeding van € 300,- op basis van 40 uur per week 
 
 
Enthousiast? Solliciteer nu! 
We spreken je graag ! 
Stuur ons een mail met CV en motivatiebrief; mail naar Loes Koops (P&O): l.koops@inducon.nl 
Ook voor vragen kan mailen naar dit adres. 
 
Sluiten je motivatie en achtergrond aan op onze wensen? Dan bellen we je voor het plannen van 
een gesprek met Tjeerd Dijkstra (Sales Engineer) en Astrid Veldhuizen (Directeur a.i.). Is dat 
gesprek positief en zie jij deze stage ook helemaal zitten? Dan hoor je zo snel mogelijk of je de 
afstudeeropdracht krijgt. 
 
Contact & Informatie 
Inducon B.V. Zwembadtechniek  
Bathoorn 3 
9411 SE  BEILEN  
Tel. 0593-332181  
www.inducon.nl   
 
Acquisitie vanuit werving- en selectiebureaus stellen wij niet op prijs en wij geven hier dan ook geen vervolg 
aan. 
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