
 
DevOps stagiaire 
 

Functieomschrijving 
  
Wij hebben een stageplaats beschikbaar bij Vabi als DevOps stagiair in Delft. Als stagiair ondersteun 
je jouw naaste collega met de functie van DevOps Engineer.  
 
Als DevOps stagiair bevind jij je op het snijvlak van Development en Operations. Bij de DevOps 
Engineer ligt de nadruk op samenwerking en communicatie tussen software developers en andere 
specialisten. De gehele ontwikkelcyclus van een DevOps is: product aflevering, doorlopende controle, 
kwaliteitstests, ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en onderhoud releases. Hierin zal je de 
DevOps Engineer ondersteunen waar nodig.  
 
Ook zal je tijdens je stage zal mee meer leren over processen en informatiebeveiliging. Het is van 
belang dat informatie veilig is en in handen van de juiste personen. Jij zal meehelpen om de veiligheid 
van informatie te behouden en borgen. Hierbij zal de administratie moeten worden bijhouden én 
gegevens juist en tijdig worden geregistreerd en gedocumenteerd.  
 

Functiecriteria 

• Je volgt een hbo-opleiding, richting bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of soortgelijke 
opleiding; 

• Je hebt basiskennis van Microsoft Office;  

• Kan procesmatig, zelfstandig en gestructureerd werken; 

• Je bent klantgericht, enthousiast en leergierig;  

• Communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Sociaal en representatief. 

Wie is Vabi? 
 
We zijn één van de eerste softwarebedrijven van Nederland. Daar zijn we trots op. Natuurlijk zijn we 
met onze tijd meegegaan en kom je in aanraking met de nieuwste technieken. Dagelijks vertrouwen 
meer dan 2000 bedrijven in de vastgoedsector op berekeningen uit onze software en maken hiermee 
beslissingen. Iedere dag komen daar meer klanten bij. Daarnaast heeft Vabi veel oog voor persoonlijke 
ontwikkeling en werkplezier van onze medewerkers.  
 

Wat bieden wij jou? 
 
Een uitdagende stage, waarbij je als volwaardig medewerker van de afdeling zal worden gezien. 
Voldoende verantwoordelijkheid, goede begeleiding, een goede werksfeer en een stagevergoeding! 
Ook ben je lid van onze Personeelsvereniging. We hebben iedere maand wel een activiteit op de 
planning staan zoals paintballen, een hindernissenparcours en de jaarlijkse familie-barbecue.  
 

Enthousiast geworden over bovenstaande stagevacature? 
 
Wacht niet te lang en stuur ons jouw cv en motivatie. Doe dit ter attentie van Jacqueline of Vanita, wij 
nemen contact met je op. Als je nog vragen hebt kun je die naar werkenbij@vabi.nl mailen of ons even 
bellen via 015-2574420. Ik zie je reactie graag tegemoet! 
 

Informatie voor bureaus 
 
Wij wensen deze vacature middels eigen werving in te vullen, zonder tussenkomst van werving & 
selectie-, detachering- en/of uitzendbureaus. Acquisitie wordt derhalve niet op prijs gesteld. 
Voorgestelde kandidaten zonder nadrukkelijke uitvraag worden als niet verzonden beschouwd en niet 
in behandeling genomen. 


