
 

 

 

Stagiair Software Development 

 
 

Functieomschrijving 
Vanaf september hebben wij een meeloopstageplaats beschikbaar op onze Software Development 
afdeling. Vabi zoekt een stagiair Software Development met talent en affiniteit met de nieuwste 
technologieën. 
 
Wij bieden je een leerzame en zeer afwisselende stageplaats waar je zelfstandig en in teamverband 
aan diverse front- en back-end functionaliteiten zal ontwikkelen en beheren. Je krijgt bij ons alle ruimte 
om te leren en groeien. 
 

Kerntaken 
• Als stagiair Software Developer draai je mee in de dagelijkse praktijk van een professionele en 

agile Software Development afdeling. Denk hierbij aan pokersessies, daily stand-ups, 
retrospectives, code reviews, Team Foundation Server en Build & Test Automation. 

• Uiteraard zal je veel kennis opdoen op het gebied van programmeertalen, design patterns, 
webservices en databases.  
 

Wat breng je mee? 

• Je volgt een hbo- of wo-opleiding richting informatica/ICT; 

• Ervaring met C# is een pré; 

• Ervaring met relationele databases zoals SQL is een pré;  

• Je bent nauwkeurig en kunt zelfstandig werken; 

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

• Goede sociale vaardigheden, een echte teamspeler, leergierig, zelfstandig kunnen werken en 
je beschikt over een goede portie humor. 

Wat krijg je van ons? 

• Uitdagende stage, waarbij je als volwaardig medewerker van de afdeling en het bedrijf zal 
worden gezien; 

• Investering in persoonlijke ontwikkeling; 

• Leuke en gezellige collega’s; 

• Je krijgt voldoende verantwoordelijkheid en goede begeleiding, in een prettige werksfeer; 

• Uiteraard ontvang je een passende stagevergoeding. 

Jouw werkplek 
Benieuwd wat Vabi doet en waar wij voor staan? Hieronder alvast meer informatie. 
 
Vabi is een softwarebedrijf in de vastgoedbranche gevestigd langs de A13 op de locatie Delft. Wij 
houden ons bezig met duurzaamheid, vastgoed en streven naar een 9+ klantbeleving.  
 
Onze missie is veelzijdige gebouwinformatie simpel en toegankelijk maken. Om dit te bereiken houden 
wij ons dagelijks met veel plezier bezig met innovatieve werkzaamheden. Onze werkzaamheden 
voeren wij gezamenlijk met plezier, energie en trots uit. Vandaar dat onze kernwaarden 
samengevoegd kunnen worden tot de afkorting FIETS: ‘Fun, Innovatief, Energie, Trots en 
Samenwerken’.  
 
Wat Vabi uniek maakt? De informele en open sfeer. Iedereen is gelijk en je mening wordt altijd 
gewaardeerd én meegenomen. Bij Vabi werken we enthousiast, flexibel en vooral samen. Jouw 
ideeën zijn waardevol voor ons en voor onze klanten. 

 



 

 

 

 
Solliciteren 
Herken jij jezelf in het geschetste profiel en wil je solliciteren? Dat kan! Mail je cv en motivatie naar 
werkenbij@vabi.nl of solliciteer direct via de website. Doe dat ter attentie van Jacqueline of Vanita, zij 
nemen contact met je op. Heb je na het lezen van de vacature nog een vraag? Mail ons of bel ons dan 
via 015-2574420.  


