VACATURE: STAGIAIR IoT DEVELOPER
DRAAG BIJ AAN EEN UNIEKE CIRCULAIRE INNOVATIE!

BESTELFORMULIER

Volg jij een IT-opleiding en wil je graag een stage waarbij je echt bijdraagt en verantwoordelijkheid krijgt?
Geloof jij ook in onze duurzame missie en wil je je handen uit de mouwen steken? Dan zijn we op zoek
naar jou!
OVER ROETZ
Roetz is een fietsenmerk met een missie. We produceren unieke, opvallende circulaire fietsen op basis van
hergebruikte onderdelen in ons Fair Factory in Amsterdam Noord. We leveren aan consumenten en
retailers maar ook aan grote partijen zoals NS, ING en Schiphol.
FUNCTIE
Roetz is op zoek naar een ondernemende stagiair om deel te nemen aan een uniek innovatieproject op
het snijvlak van Internet of Things en Circulaire innovatie dat de toekomst van de fietsindustrie zal
veranderen. Je ontwerpt elementen van ons toekomstig circulair platform en je krijgt veel ruimte en
verantwoordelijkheid binnen het project. Je bent onderdeel van een klein team waarin theoretische
kennis en praktisch aanpakken wordt verwacht
Je belangrijkste taken zijn:
–

Meedenken over het concept, het uitontwikkelen van een oplossingsrichting

–

Uitwerken en prototypen van deelelementen van het concept

–

Realiseren van datastromen van het prototype naar ons “real world” ERP systeem

–

Ondersteunen van de lead designer in het realiseren van een proof of concept fiets / prototype

–

Samenwerken met en ondersteunen van andere leden van het team bij de diverse uitdagingen die
op ons pad zullen komen.

PROFIEL
We zijn op zoek naar een stagiair die van aanpakken houdt en een frisse blik heeft. Je staat stevig in je
schoenen en kan een project tot een goed einde brengen. De ideale kandidaat:
–

Is zelfstandig, flexibel, en hands-on

–

Volgt een HBO of WO opleiding op IT gebied en is dag en nacht bezig met technologie

–

Weet wat een sensor, microcomputer en radiomodule zijn

–

Heeft affiniteit met (mooie) fietsen

–

Is beschikbaar vanaf augustus/september (periode: 5-6 maanden)

WAT BIEDT ROETZ?
Roetz biedt jou een zeer uitdagende stage met veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden om te leren en
kennis in de praktijk toe te passen. Je gaat aan de slag bij een scale-up met een vernieuwende visie op de
(fiets)wereld en maakt deel uit van een jong, professioneel team. Je stagevergoeding is in lijn met je kennis
en ervaring en wordt in overleg bepaald
Is deze stage jou op het lijf geschreven? Stuur dan je CV en motivatie voor 1 juli 2019 aan
info@roetz-bikes.nl
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