Diverse afstudeeropdrachten op het gebied van IT Infrastructuur (4e jaars)
Opdrachtomschrijving
IT Innovatie is alleen mogelijk met een stabiele infrastructuur. Het is deze infrastructuur die het
mogelijk maakt om in contact te komen met elkaar, om emails te versturen, om data op te slaan en
met elkaar te werken. We kunnen dan ook niet zonder een veilige en stabiele infrastructuur voor
alle gebruikers binnen de omgeving van de Universiteit Utrecht. Onderdeel van het cluster
Infrastructuur is de afdeling End User Services.
Op de afdeling End User Services bieden we de mogelijkheid aan studenten om af te studeren. We
hebben diverse thema’s waarbinnen opdrachten geformuleerd kunnen worden. De opdrachten doen
we graag in samenspraak met de student. Dus heb je een geweldig idee, neem dan contact met ons
op.
Richtingen waar je aan kan denken zijn:






Uitbouw van de Office365 suite, promotie van applicaties in die suite, bijv. Groups en Teams
Ontwikkeling van “lightly managed” werkplekken en Inzet van Mobile Device Management
tools
Aanbesteding voor nieuwe multifunctional printers
Maatregelen ter bevordering van duurzaamheid in gebruik van IT-middelen
Inrichting/doorontwikkeling van Software Asset Management (samen met Administration)

Wie zoeken we?
Je volgt een HBO opleiding op het gebied van informatica en je bent op zoek naar een
afstudeeropdracht. Je bent goed in staat zelfstandig te werken. Je bent communicatief vaardig. Je
bent analytisch ingesteld.
Jij krijgt





Een stagevergoeding
Professionele begeleiding
Veel eigen verantwoordelijkheid
Start vanaf februari 2019 (afhankelijk van je opleiding)

Over de organisatie
Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun
toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse
disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of
Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.
Binnen de faculteiten is onderzoek en onderwijs de primaire taak. Information Technology Services
(ITS) is één van de ondersteunende directies en is verantwoordelijk voor de centrale IT-

dienstverlening van de gehele universiteit. Ongeveer 8.000 interne medewerkers en 30.000
studenten nemen diensten van ITS af.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Scheeren, afdelingshoofd End User
Services, tel. 06-20423000 of per e-mail p.m.j.scheeren@uu.nl. Wil je graag in aanmerking komen
voor de opdracht? Stuur dan je CV en motivatie naar p.m.j.scheeren@uu.nl

