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"Aareon NL is een solide, sterk groeiende en internationale werkgever, gevestigd op 

meerdere locaties in Nederland waaronder Emmen en Amersfoort. Aareon is niet alleen in 

Nederland gevestigd maar ook in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en 

Scandinavië met in totaal ongeveer 1.500 medewerkers.  

Innovatie en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Daarnaast hecht Aareon veel 

waarde aan klantgerichtheid en aan de persoonlijke ontwikkeling en het werkplezier van 

haar medewerkers. De groei en dynamiek van de organisatie bieden vele 

ontwikkelingsmogelijkheden waardoor je vorm kunt geven aan jouw stage!  

Gemiddeld zijn er zo’n 4 à 6 studenten tegelijk in ons bedrijf actief. We vinden het erg leuk 

en inspirerend om op deze manier veel jonge mensen met een frisse blik in onze organisatie 

te hebben." 

 

Stage/afstudeeropdracht: september 2020 - januari 2021 

"Thema’s voor (afstudeer)stages, gericht op software engineering  

• Cloud: software gaat naar de cloud: effect daarvan op front-end en back-end 

ontwikkeling  

• Smartplatform: een modern platform gebaseerd op kubernetes, containers en 

microservices 

• Data-analyse: rapportage- en analysemiddelen over de verschillende systemen heen 

• Data science: inzicht in gegevens voor het nemen van de juiste maatregelen op basis 

van data 

• Security: hoe hou je security op het juiste niveau en blijf je hierin innoveren 

• Ontwikkel- en beheertools: ontwikkel- en beheersoftware moet aan blijven sluiten 

op het veranderende landschap 

Heb je zelf nog andere ideeën, geef dit dan bij ons aan! 



Naast het bovengenoemde thema, bieden wij ook stages aan op gebied van ICT, HRM, 

communicatie en multimedia, bedrijfs- en commerciële economie en staan wij, in overleg, 

ook open voor eventuele andere opdrachten. Verdere informatie en de ervaringen van 

stagiaires die je voor gingen kun je via de onderstaande link lezen.  

https://www.aareon.nl/Vacatures/Stage_of_afstuderen_bij_Aareon_.98016.html  
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