
Stage (HBO) 
Ben jij een uitblinker op het vlak van design en development? Zet jij de mooiste designs om naar een 
digitaal meesterwerk en zoek jij een meewerk- of afstudeerstage waar je de ruimte krijgt voor eigen 
inbreng en nieuwe ideeën? Dan ben jij de front-end developer die wij zoeken. Bij ons krijg je de kans 
om ervaring op te doen met échte klanten. Dus ben jij klaar om je development carrière samen met 
ons een boost te geven? Dan zijn wij op zoek naar jou. 
 
TSG Group 
TSG is een ingenieursbureau gericht op machinebouw, productontwikkeling en software. Met een 
club van 100 medewerkers werken wij aan de machines en producten van morgen. Het Software 
team (Finetic) houdt zich bezig met online maatwerk applicaties voor onze opdrachtgevers. Dit doen 
we met en team van 12 ervaren software developers. 
 
Wat kun je bij ons leren en van ons verwachten? 
• Werken aan applicaties en CMS gedreven websites 
• Ontwikkelingen en vormgeven van interactieve applicatie 
• Verantwoordelijkheid voor diverse opdrachten (groot en klein) 
• Meedraaien in een professioneel team 
• Een stagevergoeding 
• De mogelijkheid om na je (afstudeer)stage bij ons te komen werken 
• Vrijdagmiddagborrel 
 
Jouw opleiding bestaat uit (maar is niet gelimiteerd tot): 
• HBO: Informatica, Communication and Multimedia Design, Information Technology. 
 
Wat verwachten we van jou? 
• Je volgt een relevante opleiding 
• Je hebt minimaal basiskennis van HTML, (S)CSS, JavaScript 
• Je hebt kennis van of interesse in moderne JavaScript frameworks 
• Je hebt basiskennis van UX/UI design 
• Je vindt het leuk om met andere developers samen te werken 
 
Meer weten of interesse? Stuur dan je cv naar werkenbij@tsggroup.nl. Vermeld hier dan bij dat het 
om een stageplaats binnen onze software afdeling gaat.  
 
Liever eerst telefonisch contact? Neem dan contact op met Yannick Severens via +31407980914. 
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