
Vacature: Software Ontwikkelaar - Stage 
 

 
Vacature: Software Ontwikkelaar - Stage (Nederlandse versie) 
 
Wij werken graag met stagiaires! Je wordt verwelkomd in een groeiend bedrijf in 
Amsterdam waar je veel kunt leren. Wist je dat veel stagiaires uiteindelijk 
parttime bij ons komen werken?! 
 
Jouw profiel 
 

● Je studeert informatica/wiskunde/kunstmatige intelligentie of iets wat er 
op lijkt op WO of HBO niveau. 

● Je spreekt Nederlands of Engels; bij voorkeur beide. 
● Het is mooi als je affiniteit hebt met wiskunde, maar het is niet 

noodzakelijk. 
 
Wij bieden 
 

● Veel verantwoordelijkheid. Naast dat je ons ondersteund met dagelijkse 
taken krijg je vanaf dag 1 je eigen project om aan te werken! 

● Een goede omgeving om jezelf te ontwikkelen, zowel persoonlijk als 
professioneel. 

● Een (maandelijkse) stage compensatie 
● De mogelijkheid om parttime bij ons te komen werken. 
● Alles wat je kan verwachten van een technologie bedrijf: Een goed 

geluidssysteem met productieve muziek, een Game Cube en all you can 
eat noodles! 

 
Vacancy: Development - Internship (English version) 
 
SOWISO loves interns! You can join our growing, team in Amsterdam for your 
internship! Many of our interns stay for a part-time job afterwards.  
 
Your profile 
 

● You are studying Information Technology/Mathematics/Artificial 
Intelligence or something alike at university (WO) or college (HBO) level. 

● You speak either Dutch or English; preferably both. 
● If you like Mathematics, that’s nice. But it is definitely not a must. 
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Vacature: Software Ontwikkelaar - Stage 
 

 
We offer 
 

● A lot of responsibilities, right from the start. Apart from a supporting role, 
you will be given your own project to develop and execute. 

● A great environment to learn and develop yourself personally and 
professionally, in a dynamic organisation in which you will play an 
important role. You will constantly be in close contact with other 
employees and company management. 

● A monthly internship compensation. 
● The possibility of a part-time position at our company after your 

internship. 
● Options to work remote or at our office in Amsterdam. 
● Everything you expect from a tech company: a sound system blasting 

productivity-enhancing music, a Nintendo GameCube and all you can eat 
noodles. 
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