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Opdracht
Opdracht: Supporting tools in the roll out of the security guidelines’
In de afgelopen periode werd hard gewerkt aan richtlijnen rond security en het gebruik
van Open source componenten. Om deze richtlijnen tot bij de teams te krijgen op een
goede manier willen we via 2 kanalen werken:
-Een platform uitwerken om die info bij de ontwikkelaars te krijgen en een tooltje om een
project backlog te genereren en eventueel te syncen met een tool zoals JIRA. DIt

platform dient compatibel te zijn met onze Microsoft omgeving in
Teams/Sharepoint/Office 365
-Het uitwerken van 2 e-learnings rond open source en rond security, bij voorkeur in het
tool Articulate 360
Meerwaarde voor de student:
Hoe communiceer ik naar een brede gemeenschap en kan ik hen activeren om op de
juiste manier te werken
Opbouw van kennis rond security binnen applicatie ontwikkeling
Opbouw van kennis rond gebruik van Open Source Software binnen applicatie
ontwikkeling
Wil je solliciteren voor deze stage:
https://www.cegeka.com/nl-be/jobs/vacatures/jouw-stage-bij-cegeka-be-11358

Extra Info
Articulate 360

Omgeving
Articulate 360

Randvoorwaarden
Sterk in communicatie, vooral schriftelijk
Creatief
Kan zich verdiepen in technisch materie

Onderzoeksthema
Hoe communiceer ik naar een brede gemeenschap en kan ik hen activeren om op de
juiste manier te werken
Opbouw van kennis rond security binnen applicatie ontwikkeling

Inleidende Activiteiten: Sollicitatiegesprek, CV, Vergoeding / tegemoetkoming in
verplaatsingskosten

Aantal studenten: 1 student
Aanwezig op het Handshake Event:
Stageopdracht voor:
Andere bemerkingen: Cegeka is a leading European IT solutions provider and
family-owned company. We specialize in cloud services, security and optimization of
infrastructure and business processes and take care of the development and integration
of applications, eco-systems and software platforms.
Cegeka was founded in 1992 by André Knaepen and has its headquarters in Hasselt,
Belgium. In 2019, the group achieved a turnover of 561 million and employs more than
5,000 people in Europe with offices in the Benelux, Germany, Austria, Romania, Italy,
the Czech Republic, Slovakia, France, Russia and Moldavia. We also have two
Cegeka-owned high performance data centers: one in Belgium (Hasselt) and one in the
Netherlands (Geleen).
As a family-owned IT solutions provider founded on craftmanship, we work in close
cooperation with our customers. Our customers are businesses, organizations and
governmental agencies. They are active in different industries like Agri & Food, Aviation,
Mobility, Social & Government, etc.
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