Together for Better, bouw jij mee aan ons familiebedrijf?
Versterk ons team als Stagiaire ICT
Ben je op zoek naar een stageplek op de ICT-afdeling? Sta je open voor een uitdagende stageperiode
waarbij meewerken en het uitvoeren van een onderzoek elkaar afwisselen? Iets voor jou? Neem dan
snel contact op.
Roval Aluminium in Helmond maakt deel uit van de internationaal opererende Reynaers Groep en is
een toonaangevende producent van aluminium bouwproducten. Best uniek: de Reynaers Groep is nog
steeds een familiebedrijf en dat merk je in alles.
Jouw werkzaamheden
 Uitwerken van de nieuwe Roval website, www.roval.eu;
o Onderzoek naar een eenvoudig beheersysteem voor de (internationale) website;
o Opstellen procedures voor de vulling van de nieuwe website;
o Integratie van externe en interne diensten in eigen website;
o Plan van aanpak opstellen voor monitoring gebruik website;
o Advisering over onderhoud website (code, database en programmeeromgeving actueel
houden);
o Offertefase voorbereiden en aanvragen bij minimaal 2 leveranciers;
 Meewerken met diverse werkzaamheden van de ICT-afdeling
Jouw profiel
Je bent een tweedejaars student die zelfstandig kan werken en je bent fulltime beschikbaar. Je hebt
een HBO-opleiding richting: ICT, Informatica of Multimedia Design. De stageperiode duurt ongeveer
vijf maanden, van augustus/september t/m december 2018.
Wie zijn wij?
Roval Aluminium B.V. en Reynaers B.V. behoren wereldwijd tot de A-merken op het gebied van
aluminium bouwsystemen. Het assortiment van Roval bestaat onder andere uit dakranden,
muurafdeksystemen, aluminium handelsprofielen en waterslagen. Deze producten worden gebruikt in
de woning- en utiliteitsbouw, voor zowel nieuwbouw als renovatie. Vanuit Helmond ondersteunen wij
architecten, aannemers, gevelbouwers en dakdekkers in heel Nederland, België, Frankrijk en
Luxemburg. Het team bestaat uit ruim negentig mensen.
Gezonde en duurzame werkomgeving
Gezondheid en een duurzame werkomgeving zijn belangrijk bij Reynaers & Roval. Vanzelfsprekend
krijg je een ergonomische en veilige werkplek. Maar er is meer:



Twee keer per week gratis fruit;
Bewegen onder werktijd:
o Mogelijkheid om staand of fietsend achter je bureau te werken.

Wat bieden we jou?
Roval biedt een open cultuur met een enthousiast team. Het pakket primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden is uitstekend. Roval kenmerkt zich verder als bedrijf door dynamische, korte
communicatielijnen en een zakelijke openheid. Verantwoordelijkheid, initiatief, samenwerken en
klantgerichtheid staan aan de basis van onze innovatieve organisatie.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan via onderstaande 'solliciteer nu' button of neem
contact op met Jenna van de Rijt, HR Manager, op telefoonnummer +31 (0) 6 - 153 57 803.
Heb je nog vragen over de functie? Bel dan met Corné Louwerse, Hoofd ICT, bereikbaar op
telefoonnummer +31 (0)492 - 56 10 20.

