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NEDAP NV 
Wil je werken voor een bedrijf dat anders is dan (bijna) alle anderen? Een bedrijf 

zonder micro of macro management maar eigen ondernemerschap; geen werknemer 

maar medewerker. Een afstand maar betrokkenheid. Geen hiërarchie maar korte 

lijnen wat resulteert in snelle besluitvorming. Geen volgzaamheid maar 

eigenzinnigheid. Een bedrijf dat creëert, leidt en innoveert maar nooit volgt. Een 

bedrijf dat medewerkers betrekt, ze verantwoordelijk maakt. 

 

NEDAP PEP 
Nedap PEP geeft intercedenten allerlei tools om de administratieve rompslomp te 

verminderen. In 2008 werd gestart met een oplossing voor het registreren van uren, 

inmiddels heeft Nedap een breed pakket aan diensten die het leven van de intercedent 

gemakkelijker maken. Intercedenten hebben daardoor meer tijd  voor zaken die ertoe 

doen: betere relaties opbouwen met klanten én flexkrachten. 

 

INZICHT IN DE GEMOEDSTOESTAND VAN DE FLEXKRACHT 
Nedap PEP gelooft dat de intercedent het verschil maakt. De intercedent doet het 

echter niet alleen; de flexkrachten die worden ingezet zijn van grote invloed op hoe 

de inlener de kwaliteit ervaart. Wij geloven dat een gemotiveerde, bli je flexkracht 

beter werk levert. De grote vraag is echter: zijn flexkrachten ook blij met hun werk? 

Op welke momenten wel of niet? Is hiervoor een duidelijke oorzaak aanwijsbaar? 

Wat betekent dit voor alle betrokkenen? Om meer inzicht te krijgen inde oorzaken en 

gevolgen van de gemoedstoestand heeft PEP een hardware oplossing gemaakt die 

registreert of flexkrachten blij of ongelukkig zijn. 

Als afstudeerder/stagiair ga je in kaart brengen hoe we informatie over de 

gemoedstoestand van de flexkracht in kunnen zetten om intercedent, flexkracht en 

inlener te helpen. Daarbij ontwikkel en implementeer je de bijbehorende 

systeemoplossing. Je hebt hierbij contact met zowel interne collega’s als klanten. 

 

JOUW PROFIEL ALS STAGAIR NEDAP PEP 
Als jij wordt uitgedaagd door het bovenstaande onderwerp en voldoet aan 

onderstaand profiel, maken we graag een afspraak met jou! 
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 Je zit in je laatste fase van de HBO/WO opleiding informatica of soortgelijke 

opleiding; 

 Affiniteit met software en/of databases; 

 Creatief, initiatiefrijk en enthousiast; 

 Praktische instelling; 

 Niet kletsen maar doen. 

 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 
 Uitdagende opdracht in een prettige en informele sfeer; 

 Een functie in een dynamische omgeving van Nedap PEP; 

 Zelfstandige functie waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen succes;  

 Marktconforme vergoeding. 

 

Interesse? Stuur je  CV en motivatie naar Inge Meengs (inge.meengs@nedap.com) of bel gerust voor meer 

informatie naar 0544-471113 

 

Kijk voor meer informatie over Nedap op www.nedap.com of www.lifeatnedap.com 
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