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Afstudeeropdracht  

Met het contentmanagementsysteem (CMS) XperienCentral kunnen redacteuren content voor ál 
hun online kanalen beheren, zoals websites, apps en social media. Sinds kort kunnen de klanten 

(Voetbal International, KPN, VARA en Nationale Postcode Loterij) ons CMS afenemen in de 
cloud. Omdat GX Software de hosting, het beheer en het onderhoud verzorgt, is het veel 

eenvoudiger om deze high-end-software in gebruik te nemen. Daarmee wordt 
XperienCentral voor veel meer organisaties beschikbaar. Wij zoeken een stagiaire die onze 

cloud oplossing  op technisch gebied verder wil professionaliseren en realiseren.  

 
Op dit moment is een basis oplossing neergezet gebaseerd op Amazon EC2. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van Amazon Linux virtuele servers (AMI’s) en wordt een gedeelde database 
server op basis van Amazon RDS en MSSQL toegepast. Vanuit hier moet een pad worden 
uitgestippeld richting een professionelere oplossing middels versiebeheer van applicatie 

deployments, vaste component configuraties en het uitwerken en implementeren van 
rapportages/monitoring voor het bijhouden van o.a beschikbaarheid en facturatie. 

De opdracht 
De opdracht bestaat uit het verder uitwerken van het technische (en eventueel organisatorische) 
deel van de cloud oplossing van XperienCentral. 

 

Uitdenken/professionaliseren, specificeren en realiseren van: 

 technisch beheer op basis van Amazon AWS, Linux Ami’s en MSSQL; 

 versiebeheer; 

 deployment strategie (hoe kan GX Software haar infrastructuur inrichten zodat zij snel kan 

inspelen op veranderingen); 

 rapportage en monitoring; 

 beveiliging; 

 toegankelijkheid vanuit GX Software. 

  

Na het bespreken van de eisen/wensen rondom dit thema vragen we je om een concept ontwerp 
schets te maken en deze te presenteren binnen een projectgroep. Na goedkeuring van het 
concept heb je alle vrijheid om dit ook daadwerkelijk te realiseren en voorzien we je van de 

benodigde ondersteuning en toelichting.  

Wat verwachten we van jou? 
Je bent een derde of vierdejaars ICT-student en bent op zoek naar een uitdagende opdracht. 

Naast een goede zin en gezonde dosis onderzoekend vermogen vragen we je onze cloud 
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oplossing verder uit te werken en professionaliseren. Bij voorkeur wordt het uitgewerkte model 
ook in praktijk gebracht tijdens de opdracht. 

 

Hieronder een opsomming van de werkzaamheden en technologieën waarmee je in aanraking 
zult komen. 

Werkzaamheden 

 sparren met onze medewerkers over mogelijke oplossingen en oplosrichtingen; 

 uitwerken van de huidige oplossing en de daarbij gehorende manco’s; 

 uitwerken van verbeteringsvoorstel voor de cloudoplossing; 

 presenteren van het verbeterde ontwerp aan je mentor en een aantal interne collega’s; 

 het uitvoeren van het verbeteringsvoorstel; 

 eindpresentatie van het behaalde resultaat. 

Wat mag je van ons verwachten? 
Je komt terecht in een team van drie System Engineers op onze afdeling Tech. Wij zorgen voor 

goede begeleiding tijdens je afstuderen door een vaste GX mentor aan te stellen en geven je de 

ruimte om de afdeling en het bedrijf te leren kennen. Uiteraard wordt je een passende  
stage-/reisvergoeding geboden. 

Procedure 

 Wij ontvangen graag je CV en een heldere motivatie waarom jij dé persoon bent voor de 

stageopdracht. 

 Past jouw CV en motivatie bij de stageopdracht? Dan ontvang je een uitnodiging om kennis te 

maken en de opdracht door te spreken. 

 Zien we hierin een mooie match? Dan maken we concrete afspraken over je taken en 

verantwoordelijkheden. Dit leggen we vast in een stageovereenkomst. 

 
 

 

 

Over GX Software 
GX Software is hét softwarebedrijf voor organisaties die digitale kanalen persoonlijk willen maken. 
Het bedrijf heeft namelijk unieke software ontwikkeld (XperienCentral), waarmee organisaties al 

hun kanalen – van websites tot apps – centraal kunnen beheren. Bijzonder is bovendien dat de 
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software bezoekersprofielen bijhoudt, waardoor op alle kanalen persoonlijk relevante content kan 
worden aangeboden 

GX Software heeft klanten in allerlei branches, zoals Nationale Nederlanden, Telfort, Nationale 

Postcode Loterij, Voetbal International en VARA. Het hoofdkantoor staat in Nijmegen en er 
werken circa honderd mensen. Emerce heeft GX Software opgenomen in de lijst met 100 beste 

bedrijven in e-business. En sinds 2011 keert GX Software jaarlijks terug in het toonaangevende 
Magic Quadrant van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gartner, waarin de beste CMS-
leveranciers van de wereld zijn opgenomen 

 
GX Software biedt oplossingen die in staat zijn om te handelen vanuit het perspectief van de 

klant, met ‘s werelds beste user interface en user experience. De software is daadwerkelijk in 

staat om bezoekers te identificeren, met hen te interacteren én over alle kanalen te integreren.  
> Make digital personal. 

 

Solliciteren? 
Stuur je motivatie en CV per e-mail naar hrm@gxsoftware.com t.a.v. Sophie Witteveen. Wil je 
eerst nog wat meer informatie? Neem dan contact met ons op via 024 - 3888 261 of mail jouw 

vraag naar hrm@gxsoftware.com. 
 


