Stageopdracht inrichten Wiki-omgeving
Locatie: Hall (regio Eerbeek)
Toonaangevende A-merkfabrikanten zoals o.a. Coca-Cola en Lays moeten hun producten voorzien
van hoogwaardige verpakkingen. DG press bouwt de machines waarmee de verpakkingen van
deze producten worden bedrukt. Daarnaast worden onze machines gebruikt voor het drukken van
waardepapier en overheidsdocumenten. Kortom, DG press opereert in een zeer interessante en
uiteenlopende markt.
Wil jij alles leren over het inrichten van een kennis database (Wiki) binnen de serviceafdeling van een
wereldwijd opererende organsatie? Dan is dit je kans!

Bedrijfsprofiel

DG press is een jong en dynamisch bedrijf, in 2019 bestaan we 10 jaar, dat op globaal niveau opereert.
Wij zijn gespecialiseerd is in het ontwikkelen, produceren en in bedrijf stellen van high tech web offset
drukpersen. Naast de ontwikkeling en productie van high tech web offset drukpersen bieden wij ook
technische services en producten (drukpersen en componenten) aan de internationale grafische
industrie. DG press is gespecialiseerd in Drent Goebel drukpersen en verkoopt een tweetal type
machines: de Vision en de Thallo.
Voor onze afdeling Service zijn wij op zoek naar een stagiair om ons team te versterken. Je zult
meedraaien binnen de afdeling waarbij de nadruk zal liggen op het inrichten van een Wiki-database
voor de interne organisatie. Naast deze werkzaamheden zal je genoeg ruimte krijgen om een kijkje te
nemen bij andere afdelingen binnen de organisatie met als doel jezelf verder te oriënteren.

Functieomschrijving

Service and Innovation for you

Als stagiair binnen de Service afdeling is je voornaamste taak het inrichten van onze Wiki-database.
Na een kort verkennend onderzoek van het bestaande systeem te hebben gedaan, ga je met een team
van vaste medewerkers aan de slag met het opzetten en inrichten van een Wiki-systeem op onze
server. Met dit systeem wordt de aanwezige kennis binnen de organisatie eenvoudig beschikbaar voor
alle medewerkers.

Taken:
•
•
•
•
•

Verkennend onderzoek naar huidig (kennis)systeem
Opzetten en inrichten van Wiki-omgeving op het interne netwerk
Ondersteunen van de Service afdeling
Samenwerken met partner bedrijf waar al een dergelijk Wiki-omgeving draaiend is
Diverse overige werkzaamheden

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

3e of 4e jaar student ICT of CMD
Kennis op het gebied van Wiki-omgevingen. Ervaring is een pré.
Zelfstandig kunnen werken en je weet van aanpakken
Ondernemend en proactief
Een goede tot uitstekende beheersing van de Engelse taal
Affiniteit met techniek / grafische industrie is een pré
Beschikbaar vanaf februari/april 2019

Aanbod
•
•
•
•
•

Een kijkje in de keuken bij een van de marktleiders op het gebied van drukpersen voor de flexibele
verpakkingsindustrie en security drukwerk
Volop ruimte voor het uitwerken van (eigen) creatieve ideeën
Naast een informele en gezellige werksfeer bieden we je een passende stagevergoeding
Je krijgt de mogelijkheid om actief bij te dragen aan het succes van het bedrijf
De ruimte om jezelf verder te ontwikkelen door te proeven aan het bedrijfsleven
Voldoende tijd en ruimte om te oriënteren welke functie bij je zou passen na je huidige opleiding

Interesse?

Ben je enthousiast geworden na het lezen van de vacature? Stuur dan je CV met een korte motivatie
naar Frank Stoelinga (Manager Service), e-mailadres f.stoelinga@dgpress.nl. Voor vragen over de
vacature kun je telefonisch contact opnemen met Frank Stoelinga op telefoonnummer 0313-671910.
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