Poort6 zoekt een

enthousiaste
student HBO
business IT
die ons helpt grip te krijgen
op onze IT configuratie.
Poort6 is de sociale huisvester van en voor Gorinchem. Wij bieden in
Gorinchem betaalbare en goede woningen in een leefbare woonomgeving.
Wij verhuren en onderhouden 44% van de woningen in Gorinchem. Daar bieden
wij mensen een thuis in een schone en veilige leefomgeving.

Wij zoeken een Hbo-student die het leuk vindt om bij ons aan de slag te gaan
met een (afstudeer)stage.
Jouw opdracht
Tijdens de stage ga je je bezighouden met het opzetten van een geautomatiseerde en gebruiksvriendelijke Configuratie Management Database en een Licentie Management Systeem. Deze CMBD moet
Poort6 een goed beeld geven waar configuratie items zijn en welke status zij hebben. Daarnaast wordt
het CMDB gebruikt voor het genereren van diverse interne rapportages. Maar we vragen je niet alleen het systeem op te zetten. We vragen ook een advies over wat we zouden moeten registreren en
waarom. En niet in de minste plaats willen we je vragen het beleid rondom het beheer van de hard- en
software op te stellen.

Hoe je dat aanpakt?

Wij bieden

•
•

•

•
•

Je neemt initiatief
Je maakt makkelijk contact met je
collega’s, je vraagt om informatie en
luistert naar de wensen
Je beschikt over analytisch vermogen
en kan overzicht houden en prioriteren
Je hebt interesse in ITIL/BISL of andere
procesmatige benaderingen.

Onze kernwaarden
•

Oplossingsgericht

•

Omgevingsbewust

•

Samenwerkend

•
•

Een uitdagende stage opdracht, die je zelf naar
eigen inzicht verder kunt vormen.
Goede begeleiding en een vast aanspreekpunt.
Een stagevergoeding van € 300,- per maand, bij
36 uur per week.

Interesse?
Wil je meer informatie over de inhoud van de opdracht?
Bel dan met Sybren Steen. Hij is bereikbaar via ons algemene nummer: 0183-669900. Wil je bij ons stage lopen?
Leuk! Stuur je motivatiebrief met jouw motivatie en de
praktische informatie over jouw stageperiode, duur en te
besteden tijd naar personeelszaken@poort6.nl.
Vergeet niet ook je CV toe te voegen.

