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1.1 Wie zijn wij? 

ORTEC is een van de grootste aanbieders van geavanceerde softwareoplossingen en 

consultancydiensten voor planning en optimalisatie. De ORTEC Consulting Group, 

onderdeel van ORTEC-groep, ondersteunt bedrijven en organisaties om beslissingen ten 

nemen op basis van feiten en gedegen analyse. Wiskundige modellen en optimalisatie 

vormen hiervoor vaak de basis. Om deze modellen praktisch toe te passen, bouwen wij 

onze software-oplossingen. 

 

1.2 Jouw opdracht: gevoelige data in the cloud 

Grote multinationals hebben te maken met het maken van strategische beslissingen die 

kunnen leiden tot miljoenen euro’s besparing op jaarbasis. Om logistieke transport- en 

distributieketens door te rekenen, heeft ORTEC in het verleden verschillende oplossingen 

ontwikkeld. Om deze toepassingen samen te brengen, zal een nieuwe generatie software 

worden ontwikkeld op basis van ASP.NET en C#.  

 

Het is de bedoeling om deze software te gaan aanbieden als een SaaS-oplossing aan onze 

klanten. Maar omdat het hierbij gaat om concurrentiegevoelige informatie, is de 

veiligheid omtrent alle data een belangrijk onderdeel van de nieuwe toepassing. 

 

Jouw opdracht is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op een veilige 

manier om te gaan met deze data in the cloud en op welke manier dit het beste in onze 

nieuwe generatie software geborgd kan gaan worden. Hoe sluiten we aan op andere 

systemen van de klant? En hoe moet de overdracht van data tussen de klant en onze 

software geregeld worden? 

 

1.3 Wie zoeken wij? 

Wij zoeken afstudeerders in een IT-gerelateerde studierichting. Je hebt ervaring en 

affiniteit met programmeren en  .NET en C#. Je schroomt niet om met ideeën te komen 

en draagt deze uit binnen de afdeling waar je werkt. Verder kun je schriftelijk en 

mondeling goed communiceren in zowel het Nederlands als Engels. Een affiniteit met 

wiskunde is voor deze opdracht mooi meegenomen, maar geen vereiste. 
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Je voert jouw afstudeeronderzoek zelfstandig uit, onder begeleiding van ervaren ORTEC-

collega’s. Bovendien werk je in een omgeving waarin je voldoende mogelijkheden hebt 

om jouw onderzoek te toetsen en toe te passen op vraagstukken uit de praktijk. Je komt 

te werken in een innovatieve omgeving, omdat de eisen die klanten aan onze software 

stellen vereisen dat wij niet alleen meelopen, maar ook voorop lopen met de laatste 

ontwikkelingen op IT-gebied. 

 

1.4 Ben je geïnteresseerd? 

Heb jij interesse in deze opdracht? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 

Maar ook wanneer je zelf andere ideeën hebt voor een opdracht, dan willen we altijd met 

je meedenken over mogelijkheden hiervoor.  

 

Stuur je motivatie en CV naar recruitment@ortec.com  of 

ORTEC bv, HRM 

Postbus 490 

2800 AL Gouda 

Tel: +31 (0) 182 540500 

 

 


