R. Fiedler

Shared Service Center ICT: Bouw mee met het innovatieteam
Steekwoorden: Internet of Things | Gadgets | Python | R | Smart Buildings | innovatief |
robotisering | textmining | AI
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Shared Service Centre ICT (SSC-ICT) is één van de grootste shared service centra van en voor de
Rijksoverheid. Het Innovatieteam van SSC-ICT verkent bij de Rijksoverheid de mogelijkheden om de
werkomgeving van ruim 40.000 ambtenaren slimmer te maken. Welke innovaties kunnen we
toepassen om onze werkomgeving en werkprocessen slimmer, efficiënter, effectiever te maken?
Hoe kunnen we nieuwe technologie daar goed bij inzetten?
Smart Buildings is een innovatiethema waar het team nu bijvoorbeeld volop mee bezig is (gebruik
van sensoren, LiFi e.d.). Ook robotisering en AI zijn actuele onderwerpen, er loopt bijvoorbeeld een
textmining project. Het team is heel klein, maar daardoor word je wel echt serieus genomen, je
bent echt een collega! Jij krijgt als stagiair volop de kans mee te draaien in de innovatieve projecten
waar dit team mee bezig is. Ben jij iemand die graag bezig is met het verbinden van hardware en
software? Ben je van de gadgets en Internet of Things? Hou je er van om apparatuur zodanig in te
zetten dat het werk slimmer gedaan kan worden? Dan kun je in dit team ‘helemaal los’.
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Jouw profiel: Jij krijgt als stagiair volop de kans mee te draaien in de innovatieve projecten waar dit
team mee bezig is. Ben jij iemand die graag bezig is op het verbindende vlak tussen hardware en
software? Ben je van de gadgets en Internet of Things? Hou je er van om apparatuur zodanig in te
zetten dat het werk slimmer gedaan kan worden? Dan kun je in dit team ‘helemaal los’.
Je hebt ervaring met programmeren, bij voorkeur Python & R.
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