
 

 

Afstudeeropdracht: Mobile Enterprise Application Platforms 

• Vakgebied : ICT Professional  
• Specialisatie : Testing 
• Werkervaring : Afstudeerder  

Bedrijfsprofiel 

Technology Services maakt onderdeel uit van Capgemini Nederland. Binnen Technology Services 
bestaan verschillende practices waar verschillende vakgebieden vertegenwoordigd worden. De 
stageopdracht wordt uitgevoerd binnen de practice SAP Solutions, onderdeel van de divisie 
Packages. 

Opdrachtomschrijving 

Momenteel zijn er talloze software bedrijven die zogenaamde Mobile Enterprise Application Platforms 
ontwikkelen. Door de grote verscheidenheid is het lastig om een bepaald platform te adviseren. 
Capgemini Nederland zou graag een scorecard willen om te kunnen bepalen welk platform in welke 
situatie het beste uit de bus komt.  

Werkzaamheden 

- Onderzoek naar verschillende MEAP’s 
- Kiezen van geschikte methodiek om te kunnen testen 
- Testopstelling bepalen en de te meten factoren 
- Performance test uitvoeren voor verschillende MEAP’s 
- Scorecard formuleren wanneer welk platform te gebruiken 

Profiel van de student 

Het betreft een stage voor een HBO of universitaire student Informatica, Bedrijfskundige Informatica 
of een andere technische richting, in de laatste fase van zijn of haar studie. Bij voorkeur heb je tijdens 
je studie kennis opgedaan van de volgende technologieën: mobile apps, java, C#, Objective C, XML/ 
HTML, middleware. Je hebt affiniteit met smartphones, testen, grote complexe systemen. 

Wat kun je bij ons verwachten? 

Een interessante, open werkomgeving met de mogelijkheid kennis te maken met Capgemini als 
organisatie en als potentiële werkgever; 

• Een stagevergoeding van € 500,- bruto per maand;  
• Gebruik van een laptop gedurende de looptijd van de stageopdracht;  
• Anderhalve betaalde verlofdag per maand.  

Afstuderen bij Capgemini betekent bijna altijd dat wij ook de intentie hebben om jou een interessante 
loopbaan aan te bieden als je klaar bent. Daarom is het met positief resultaat afsluiten van onze 
selectiedag voorwaarde om deze afstudeeropdracht te gaan uitvoeren. 

Interesse?  
Solliciteer dan direct via de button “Solliciteer op deze vacature” rechts op de pagina of neem voor 
meer informatie telefonisch contact op met Alke Vrieling via 030-68 95547. 

 


