
Vacature stagiair 
Omschrijving 
De stage wordt aangeboden door Nextbook, een startup bij “Start it @kbc”. De 
stagiair helpt bij het uitbouwen van een online platform voor interactieve 
cursussen. Het project is in ontwikkeling. 

Visie 
Het platform biedt een digitaal (browser-based) alternatief voor papieren 
handboeken. Op dit platform kan men cursussen raadplegen, tekst markeren, 
nota’s toevoegen en vragen stellen aan lesgenoten. Er ligt een sterke nadruk op 
gebruiksgemak. 

De stagiair zal in samenspraak één of meerdere features toevoegen aan het 
bestaande prototype. Voor deze functies moet de databasestructuur, client-server 
interface en/of de view layer uitgebreid worden. Voor een aantal functies bestaat 
reeds een mock-up in jQuery die als visuele inspiratie kan dienen. 

Aanbod 
De stage wordt gehouden in een startupomgeving. Dit vereist zelfstandigheid en 
initiatief, met in ruil daarvoor een grote inspraak in het eigen takenpakket en een 
significante impact op het eindproduct. Er wordt belang gehecht aan open 
communicatie — de stagiair wordt verwacht zijn/haar kennis te delen, en kan 
terecht met al zijn/haar vragen. 

Het takenpakket komt overeen met dat van een full-stack developer, maar kan 
aangepast worden naargelang de voorkeur, kennis en ervaring van de kandidaat. 

Praktisch 
• Eigen computer meebrengen 
• Kantoorruimte beschikbaar in Brussel (eventueel in een andere 

provinciehoofdstad) 
• Gratis koffie van goede kwaliteit 
• Flexibele uren 
• Tijdsduur bespreekbaar, bij voorkeur minstens zes weken 
• Persoonlijke begeleiding en opvolging 



Profiel 
De ideale kandidaat is een team player met sterke communicatieve 
vaardigheden. 

• Bachelor- of masterstudent 
• Richting Elektronica-ICT, Toegepaste Informatica of equivalent 
• Ervaring in JavaScript vereist 
• Sterke voorkeur voor iemand met ervaring in één of meerdere van de 

volgende technologieën 
• Node.js https://nodejs.org 
• PostgreSQL https://www.postgresql.org 
• Sequelize http://sequelizejs.com 
• Express http://expressjs.com 
• Apollo http://www.apollodata.com 
• GraphQL http://graphql.org 
• React https://facebook.github.io/react 
• Quill https://quilljs.com 
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