
4Value is op zoek naar een stagiaire voor onze afdeling research and development. Hieronder vind je 
informatie over ons bedrijf en diegene die we zoeken. 
 
Bedrijfsomschrijving: 

4Value is een snel groeiend software- en taxatiebedrijf dat als doel heeft het ontwerpen, ontwikkelen 
en implementeren van (web-)applicaties ten behoeve van de uitvoering van de Wet WOZ. Op dit 
moment werken meer dan 60 gemeenten met onze software. We hebben kantoren in Heerenveen, 
Nijmegen, Terneuzen en Zoeterwoude.  
  
Stageomschrijving: 
4Value is steeds bezig haar bestaande software te verbeteren. Op korte termijn staan er diverse 
projecten op de rol, waaronder het volledig herinrichten van onze belangrijkste webapplicatie. Hierbij 
maken we gebruik van de laatste technieken, zoals ASP.Net MVC i.c.m. jQuery en JSON.  
 
Standaard wordt onze software geschreven in .Net met als programmeertaal C#. Voor onze 
webapplicaties gebruiken we ASP.Net MVC i.c.m. jQuery. Daarnaast zijn er nog tal van andere takken 
waarin we ons (willen) specialiseren, zoals: 

- CSS en webdesign; 
- Server/Database (SQLServer) -beheer en –inrichting. 

 
Wij zijn op zoek naar een stagiaire die ons kan ondersteunen bij het ontwikkelen van een webbased 
GIS-module, waarin het mogelijk is diverse thema’s te tonen zoals luchtfoto’s. 4Value beschikt over 
know how op dit gebied, maar door nieuwe ontwikkelingen op dit terrein willen we de GIS-module 
opnieuw inrichten waarbij meer gebruik wordt gemaakt van opensource software en beschikbare 
content op Internet. 
 
Wij verwachten dat deze opdracht zo’n 5 á 6 maanden in beslag neemt. Daarbij ondersteunen we je 
natuurlijk bij je onderzoek en het schrijven van de scriptie. 
 
Stage-eisen 

4Value is een flexibele organisatie, we spelen snel in op de veranderende markt en reageren snel op 
wensen van klanten. We zoeken dan ook een flexibele stagiaire die eigen initiatief toont en die snel op 
vragen kan inspelen. Ben jij die stagiaire met hart voor het IT-vak die het uitdagend vind te 
experimenteren met nieuwe ontwikkelingen en affiniteit heeft met .Net, webdevelopment en 
SQLServer, dan ben jij onze man of vrouw.  
 
Website 
Ben je geïnteresseerd dan vind je meer info over 4Value op onze website www.4value.nl. 
 
Contactpersoon 

Met vragen of het aanmelden kun je terecht bij Joné Eggen (06 - 143 141 53). Hij is daarnaast 
bereikbaar per e-mail: j.eggen@4Value.nl. Het postbus adres van 4Value is: 
 
4Value b.v. 
Postbus 44 
2380 AA Zoeterwoude 
 
Tel: 088 - 126 46 00 
Fax: 088 - 126 46 99 
 
Je mag ons ook bellen op een van bovenstaande nummers of een mailtje sturen aan info@4value.nl, 
dan maken we een afspraak en kijken of we een nieuwe top-stagiare kunnen toevoegen aan ons 
team! We horen graag van je! 


