TVM verzekeringen
Systeembeheerders (ICT Beheer, IT Service Management, IT Security Specialisten);Software
Engineers (Informatica, HBO-ICT specialisatie SE);Business & ICT (HBO-ICT specialisatie
BI);Technische Informatici (Technische Informatica);

TVM streeft er naar een autoriteit te zijn op het gebied van risicomanagement, preventie en
transport-veiligheid. Dit doen wij vanuit onze coöperatieve betrokkenheid en oog voor
sociaaleconomische en technische ontwikkelingen. De afdeling informatievoorziening (IV) is
volop in beweging.
Er wordt gewerkt aan grote IT projecten, er wordt continu gestreefd naar een hogere mate
van Agile werken en TVM verzekeringen gaat haar ambities rondom big data de komende
tijd waarmaken.

Afstudeeropdracht: september 2020 - januari 2021
De afdeling Applicatieontwikkeling en -beheer binnen IV is verantwoordelijk voor het
realiseren van het doelapplicatielandschap voor TVM en haar klanten.
Binnen de afdeling Applicatieontwikkeling -en beheer hebben en willen we de mogelijkheid
bieden om een afstudeeropdracht te doen:
➢

De opdracht betreft het opstellen van een roadmap op het gebied van
klantcommunicatie ten be-hoeve van TVM en haar klanten.
➢ De roadmap heeft betrekking op alle vormen van klantcommunicatie tussen TVM en
de klanten. Te denken valt daarbij natuurlijk aan call center/telefonie, maar ook
email, social media, chat en video-bellen.
➢ Het bepalen van de meest optimale integratie van de verschillende kanalen ten
behoeve van de klantcommunicatie en het hebben van een 360-graden beeld van de
klant ter ondersteuning daarvan.
In dit kader omvat de afstudeeropdracht het:
➢

Het inventariseren en vaststellen van de functionele en technische requirements die
verschillende afdelingen binnen TVM stellen aan klantcommunicatie. Deze afdelingen
houden zich bezig met de ondersteuning van klantvragen, de ondersteuning van de
verkoop, maar ook de ondersteuning bij pech onder weg.
➢ Het afzetten de requirements tegen de mogelijkheden die het huidige IT landschap
biedt.

➢ Het inventariseren van de Soll situatie: welke nieuwe ontwikkelingen zijn er in de

markt en welke daarvan bruikbaar voor TVM.
➢ Het opstellen van de roadmap voor de klantcommunicatie en het afstemmen
daarvan met de sta-keholders binnen TVM.
Wat bieden wij?
TVM biedt een uitdagende (stage) opdracht bij een ambitieuze werkgever die volop in
ontwikkeling is. Je krijgt de ruimte om deze stage tot een persoonlijk succes te maken. Je
werkt op een eigen werkplek, waarbij je bent voorzien van alle kantoorfaciliteiten. Uiteraard
ontvang je bij TVM een stagevergoeding. Een HBO stagiair ontvangt € 350,00 per maand.
Mocht je toch nog meer willen weten over deze stage voordat jij je sollicitatie indient? , dan
kun je bellen met Hans Oosting, manager Applicatieontwikkeling en -beheer, tel.nr. 0651255487.
Voor vragen over de procedure of gebruik van het digitale sollicitatieformulier kun je contact
opnemen met Laura Reichgelt (telefoonnummer 06 54 95 32 32)

