Afstuderen bij Pluriform Software
Jij zorgt voor
Afstuderen bij Pluriform Software betekent dat je concepten en onderwerpen uit de theorie
direct kunt valideren en implementeren binnen het ontwikkelplatform (Pluriform Studio) van
Pluriform. Tijdens het afstudeertraject kun je al ervaring opdoen met het ontwikkelen van
generieke software componenten die door duizenden gebruikers dagelijks worden ingezet.
Geen dag hetzelfde
Pluriform Software biedt een breed scala aan mogelijke afstudeerthema’s, bijvoorbeeld op
het gebied van web technologie, mobile development of database technologieën.
Onderstaand een overzicht van mogelijke afstudeer thema's:








Modulecompositie: onderzoek naar mogelijkheden om software functies binnen
Pluriform meer modulair op te bouwen (“loose-coupling”, service oriëntatie);
Lifecycle management van Pluriform database en scripts: verbeteren van de
mogelijkheid om ongebruikte code te detecteren (o.a. op basis van daadwerkelijke
executie van code);
Scripts compileren: onderzoeken van mogelijkheden om performance te verbeteren
door scripts te compileren;
Pluriform app: uitbreiden van de multi-platform mobile app van Pluriform,
bijvoorbeeld met ondersteuning van push notificaties;
Database indexering technieken: onderzoeken van mogelijkheden voor performanceoptimalisatie rondom het gebruik van database-indexen;
Webclient: onderzoeken en realiseren van (user interface) web componenten, om de
volledige ERP applicatie van Pluriform op het web beschikbaar te stellen.

Aan de slag!
Ga jij als student bij ons aan de slag, dan start je vrijwel meteen met de modelleer training
via onze Pluriform Academy. Na deze intensieve training, ontwikkel je je verder binnen een
gedreven team van developers of business modellers.
Wat bied jij?







Je volgt een HBO- of WO opleiding (richting informatica, software development,
software engineering of aanverwant)
Kennis opgedaan van één of meerdere programmeertalen (bijvoorbeeld C++, C#,
Javascript)
Kennis van of interesse in HTML5 en CSS
Kennis van of interesse in mobile development (iOS, android)
Interesse om betrokken te zijn in alle aspecten van softwareontwikkeling (analyse,
implementatie, realisatie, testen, support)
Bekend met de Agile ontwikkelmethodiek (Scrum)

Wat bieden wij
Je krijg de kans om bijzondere onderzoeken te doen en leuke prototypes te bouwen. Je bent
niet bang om te ondernemen en zelfstandig een mooie opdracht neer te zetten.
Wat hebben we je verder te bieden?









Riante stagevergoeding;
Modelleer training (Pluriform Studio) via onze Pluriform Academy;
Goede begeleiding van een "senior";
Betrokken bij informatiebijeenkomsten en activiteiten;
Open en informele werksfeer;
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
Aantrekkelijke beloning bij een succesvolle afstudeeropdracht met een eindcijfer van
minimaal een 8;
Kans op een vaste baan.

De opdracht start in september 2018 met een duur van ongeveer 5 á 6 maanden.
Pluriform, jouw place to be?
Als groeiend software bedrijf zoeken wij naar jonge talenten die de wereld willen verbeteren
met slimme software en uitdagingen met beide handen aangrijpen om Pluriform in
verschillende branches (o.a. Zorg, Goede Doelen, Bouw) nóg slimmer te maken!
Ben jij op zoek naar innovatie en persoonlijke groei, dan is Pluriform Software jouw place to
be! Vraag naar de mogelijkheden of stuur je motivatie + CV naar werk@pluriform.nl t.a.v.
Eva van der Leegte.

