
First8 

First8 is opgericht in 1999 naar aanleiding van een succesvol afgerond project aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen. De samenwerking binnen dit team beviel zo goed dat 8 leden van dit team 

uiteindelijk een bedrijf begonnen zijn. Vandaar de naam: First8. Wij zijn één van de 

werkmaatschappijen van Conclusion (voor meer informatie: www.conclusion.nl). 

Wij zijn een ICT dienstverlener die al meer dan tien jaar actief is op de gebieden integratie, 

security en schaalbaarheid. Met onze kennis, ervaring en creativiteit bedenken wij een slimme 

passende oplossing, die specifiek aansluit bij de behoefte van de klant. Onze klanten zijn 

bedrijven die te maken hebben met veel data / transacties of een grote (complexe) informatie 

behoefte. Wij hebben een pragmatische visie op schaalbaarheidsoplossingen en ontwikkeling van 

software die op wisselende informatiebehoefte is voorbereid.

First8 wil innovatief bezig zijn en wij werken graag met nieuwe technieken: wij waren dan ook een 

van de eerste bedrijven die gebruik maakten van de (toen) nieuwe "Google Maps API voor 

Flash/Flex". Hierdoor waren we in staat om veel meer markers te tonen dan de klassieke 

oplossingen. 

NEEMT JOUW CARRIÈRE EEN GROTE 
VLUCHT?

FIRST8 ZOEKT EEN AFSTUDEERDER

JIJ

Wij zijn op zoek naar jou: een gedreven student die het leuk vindt een inhoudelijke uitdaging aan 

te gaan, iemand die ervoor gaat en echt iets aan wil pakken. We hebben natuurlijk nog veel meer 

te vertellen maar dat doen we liever in een persoonlijk gesprek. Dan weet je meteen wat we jou 

nog meer te bieden hebben en dat is zeker de moeite waard. Ben je toe aan "something

completely different", neem dan contact met ons op via info@first8.nl of via 024-3483570 voor het 

maken van een afspraak ter kennismaking. 

Contactpersoon: Ilse van den Dobbelsteen

Afstudeeropdracht

Voor een opdrachtgever heeft First8 een applicatie ontwikkeld voor een Air Taxi dienst om zo de 

planning van de vluchten te optimaliseren. De gebouwde applicatie -op basis van complexe 

algoritmen- is bewezen 15% meer efficiënt dan andere bestaande software pakketten. 

First8 wil deze applicatie verder professionaliseren en uitbouwen en in de markt zetten 

(productizen). Het betreft hier een meerlaags systeemarchitectuur op basis van complexe 

algoritmen met verschillende protocollen, het informatiemodel en de daaruit volgende database is 

groot en complex en er dient rekening gehouden te worden met een aantal business rules, 

performanceproblematiek en schaalbaarheidsissues. 

De student zal samen met zijn begeleider de opdracht kaderen en een onderzoek doen naar de 

uitbreidingsmogelijkheden. Vervolgens zal de student aan de hand van door hemzelf afgekaderde

opdracht de uitbreiding implementeren.  


