Join our internship program and boost your career as a software developer! The internships at
NetMatch are characterized by good mentorship, great learning opportunities and the possibility
to work with the latest tools and technologies.
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Internship/graduation assignments: Software Engineering
NetMatch, located in Tilburg, is looking for enthusiastic university students (computer
science/software engineering) who would like to work on one of our internship/gradation
assignments.
You can also contact us if you have other ideas for an assignment or research topic.
Who are we?
NetMatch is a software company that provides Travel Technology Solutions to European clients. Our
focus is on the travel industry. NetMatch’ clients are major travel companies such as Corendon,
Zoover and TUI Cruises. We help them by building, maintaining and extending their web
functionalities, back office integrations and by integrating third party solutions.
Working at NetMatch means working in a dynamic and challenging environment. We are a Gold
Certified Microsoft Partner and program in C# in the ASP.NET framework. We like to work with the
latest tools and technologies and ensure good internship guidance by senior mentors. You will work
in a young team with enthusiastic colleagues and an informal atmosphere. Together with all
colleagues we are having lunch and enjoy fun activities such as table football, board game evenings
and sports events. Our office is located in a beautiful monumental building in the center of Tilburg
with easy access to public transport.
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Assignments
NetMatch currently has several challenging internship assignments in the field of software
engineering available. Check www.netmatch.nl for the most up-to-date vacancies and a detailed
description of all assignments.
NetMatch currently has internship assignments with, for example, the following topics:
- Augmented Reality during your holiday
- Create a MyClient environment in a Progressive Web App
- Using Chat Bots when booking a holiday
- Image classification
- Online chat application for a travel website
- Two-factor authentication using a YubiKey
- Automating software quality assurance
What we promise:
- Challenging environment where the
latest tools and technologies are used
- Your own workplace in our office in
Tilburg
- Excellent mentoring by experienced
colleagues
- Financial compensation
- Social events with colleagues, like
team lunches, hackathons, and
sport/game/music nights

What we ask:
- You are a university student taking
ICT education (computer science/
software engineering)
- You are communicative
- You are eager to learn and willing to
put in an effort
- You are acquainted with
programming in C#

Interested?
Do you have questions or are you interested in our internship program? Check www.netmatch.nl or
contact Annemoon van Casteren (HR Advisor) via a.vancasteren@netmatch.nl or +31 (0)13 5811
088.
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Stage/afstudeeropdrachten: Software Engineering
NetMatch, gevestigd in Tilburg, is op zoek naar enthousiaste WO-studenten met een opleiding
richting computer science / software engineering die aan de slag willen met een van onze stage- of
afstudeeropdrachten.
Je kunt ook contact opnemen als je zelf andere ideeëen hebt voor een opdracht of onderzoek dat je
bij NetMatch wilt uitvoeren.

Wie zijn wij?
NetMatch is een softwarebedrijf dat Travel Technology Solutions levert aan klanten in Europa. Onze
focus ligt op de reisindustrie. Klanten van NetMatch zijn grote reisorganisaties zoals Corendon,
Zoover en TUI Cruises. Wij helpen hen door het bouwen, onderhouden en uitbreiden van hun web
functionaliteiten, backoffice integraties en integratie van oplossingen van derden.
Afstuderen bij NetMatch betekent werken in een dynamische en internationaal georiënteerde
omgeving. Je komt te werken in een jong team met enthousiaste collega's en met een informele
sfeer. Het kantoor waar je komt te werken is gevestigd in een prachtig monumentaal pand in het
centrum van Tilburg en is gemakkelijke toegankelijk met het openbaar vervoer.
De opdrachten
NetMatch heeft momenteel verschillende uitdagende stageopdrachten beschikbaar op het gebied
van software engineering. Kijk op www.netmatch.nl voor de meest actuele vacatures en een
uitgebreide omschrijving van alle opdrachten.
Momenteel heeft NetMatch stageopdrachten beschikbaar met bijvoorbeeld de volgende
onderwerpen:
-

Augmented Reality tijdens je vakantie
Bouw een MyClient omgeving in een Progressive Web App
De inzet van Chat Bots bij het boeken van vakanties
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-

Image classificatie
Online chat applicatie voor een reiswebsite
Twee factor authenticatie door het inzetten van YubiKey
Automatiseren van software quality assurance

Wat vragen we van jou?
- Je bent WO-student en volgt een ICT-opleiding (richting software engineering of data
science)
- Je bent communicatief vaardig (ook in het Engels)
- Je bent leergierig en toont inzet
- Je hebt kennis gemaakt met de technieken behorende bij de stageopdracht
Wat bieden we jou?
Gedurende je stage krijg je een eigen werkplek op ons kantoor in Tilburg. Je krijgt de ruimte om
ervaring op te doen en jezelf vakinhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen. Hierbij word je begeleid
door ervaren collega’s. Uiteraard word je voor je inzet beloond door middel van een
stagevergoeding.
Interesse?
Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in onze stageopdrachten? Kijk dan op www.netmatch.nl of
neem dan contact op met Annemoon van Casteren (HR Adviseur) via a.vancasteren@netmatch.nl of
+31 (0)13 5811 088.
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