
 

 

 

 
 

 

Ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende (afstudeer)stage waarin jij je kunt 

ontwikkelen als systeembeheerder? Reageer dan snel! 

Als stagiair ga je onderzoek doen naar het opzetten van een systeem om 

automatisch onze omgevingen te testen op kwetsbaarheden. Dit systeem moet 

door ons gebruikt worden, up to date te houden zijn en eventueel toevoegingen aan 

gemaakt kunnen worden. 

Na het onderzoek moet dit systeem opgezet en geconfigureerd worden. 

 

 
Onze producten Cocoon & Saysimple maken gebruik van verschillende platformen. Deze platformen 

worden wereldwijd gebruikt door toonaangevende bedrijven. Om zeker te zijn dat onze platformen 

voldoen aan alle security eisen zijn we op zoek naar een Cyber Security Engineer.  

 

De stagiair zal deel uitmaken van een team van ervaren systeembeheerders. Er is een (technische) 

stage begeleider die de stagiair gedurende deze 20 weken zal ondersteunen en begeleiden. De 

stagiair zal goede kennis opdoen van security technieken.  

 

  

Hoe ziet je stageopdracht eruit: 

 Het opzetten van verschillende tests te configureren binnen onze testomgeving. 
 Het uitvoeren van tests. 
 Het schrijven van documentatie. 
 Een onderbouwde keuze maken van de aanbevolen techniek. 
 Presentatie van de aanbevolen techniek aan het management van Just. 

 

 : 

Wij zoeken iemand met HBO werk- en denkniveau, die kennis heeft van:   

 Je bent een gemotiveerde HBO Informatica, 3
e
/4e jaar student. 

 Je hebt kennis van linux besturingssysteem. 
 Je bent bij voorkeur minstens 4 maanden beschikbaar 
 Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. 
 Je kunt zelfstandig werken,  bent servicegericht en een echte teamplayer. 
 Verder beschik je over de volgende vaardigheden/eigenschappen: 
 Service- en klant- en oplossingsgericht. 
 Energiek en ambitieus. 
 Zeer discreet en betrouwbaar. 
 Goede communicatieve vaardigheden zowel in  de Nederlandse als Engelse taal.  
 Bovenmatige interesse voor nieuwe technieken en goed in staat die eigen te maken. 



 

 

Dit is waarom je bij ons wilt werken: 

 We betalen je een goede stagevergoeding van €400. 
 Je werkt in een modern en prettig kantoor. 
 Samenwerken met enthousiaste en gedreven collega’s. 
 Volop ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. 
 Voldoende parkeergelegenheid voor de deur. 
 Op loopafstand van het NS-station. 
 Dagelijks lekker lunchen met je collega’s en op vrijdag een borrel. 
 We houden van een potje darten, tafelvoetbal en pingpong. 
 Regelmatig leuke events en uitjes. 

 

Just Internet is de drijvende holding achter 5 online bedrijven. Een sterk en vooruitstrevend 

samenspel tussen marketing, commercie en techniek is onze kracht.   

Just Internet staat voor groei en succes, zowel van onze mensen, onze diensten als onze klanten. 

We leren en presteren met veel dynamiek en interactie om zo het maximale uit onszelf en onze 

collega’s te halen. Als team gaan we de uitdaging aan waarmee onze klanten hét verschil kunnen 

maken en kunnen groeien. We vieren ons succes en zijn er trots op. 

De Just Internet brands: 

www.netexpo.nl 

www.use-cocoon.nl 

www.netaffairs.nl 

www.saysimple.nl 

www.informaxion.nl 
 

Goede collega’s zorgen ervoor dat je het naar je zin hebt op je werk. Bij Just werk je samen met een 

groep enthousiaste en slimme mensen. Collega’s met hun ‘online hart’ op de juiste plek en een 

gezonde dosis humor. En we zijn er stiekem best trots op dat de meeste collega’s ook heel lang 

collega’s blijven. Word jij onze nieuwe collega? Mail naar hr@just-internet.nl en wie weet zien we jou 

hier snel op kantoor voor een eerste kennismaking.  
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