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Wie zijn wij? 
We zijn een enthousiast softwarebedrijf, gevestigd in Sint-Katelijne Waver, dat gespecialiseerd is in het 

begeleiden en ondersteunen van bedrijven bij het automatiseren en optimaliseren van hun 

bedrijfsprocessen, hetgeen we doen op basis van Microsoft .NET technologie.  

Op enkele jaren tijd zijn we uitgegroeid tot een Microsoft Gold Partner en Xamarin Consulting Partner 

met een unieke bedrijfscultuur en een team van 30 gepassioneerde medewerkers. 

Dit doen we door maatsoftware oplossingen aan te bieden. Onze sterktes liggen zowel bij de 

ontwikkeling van Windows (Enterprise) applicaties, Integraties met pakketten (bvb. TeamLeader, 

ExactOnline, CRM, ERP, O365, …), Web toepassingen (Cloud/Azure) alsook Mobile applicaties 

(iOS/Android/Windows/Xamarin/Cordova). 

 

Deze expertise brengen wij tot bij onze klanten in volgende vormen: 

-          Via projectvorm waarbij we het hele traject van A tot Z in co-creatie realiseren met ons team 

-          Via coaching of training waarbij we vanuit de praktijk onze ervaring delen 

-          Via een adviserende rol waarbij we een strategie, aanbeveling of audit kunnen uitvoeren 

-          Via detachering/consultancy waarbij we vanuit onze technische achtergrond een ideale match 

kunnen maken met het gewenste profiel 

 

Stagevoorstel 

Titel: 

App om de verkoop door mobiele eetgelegenheden te vergroten 

 

Situatieschets: 

Kenze heeft een app gemaakt om ijskarren te helpen hun omzet te verhogen. Liefhebbers van ijsjes 

kunnen de app downloaden en zo steeds weten waar de ijskar zich bevindt. Daarenboven kunnen ze 

de ijskar ook oproepen en de status van hun aanvraag opvolgen. De chauffeur van de ijskar kan deze 

aanvragen dan zelf beheren. Meer informatie is te vinden op www.warism.be 

https://kenzebelgium.sharepoint.com/Gedeelde%20%20documenten/Informatie/Kenze%20assets%20v2/www.kenze.be
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Dit platform bestaat uit volgende onderdelen 

1. Publieke website 

2. Mobiele applicatie (op iPhone/Android) voor klanten 

3. Administratief dashboard voor de zaakvoerder 

4. Mobiele applicatie (op tablet) voor de ijskar 

 

Alle zaken worden gehost in de cloud op Windows Azure. 

Het is nu de bedoeling om dit platform uit te breiden naar andere mobiele eetgelegenheden (food-

trucks, kippenkramen, smoutebollenkramen, hamburgerkoten, etc.) 

 

Project: 

Jouw taak zal er in bestaan om een functionele analyse uit te voeren met betrekking tot de nodige 

aanpassingen en functionaliteiten in het kader van deze business case. Een kippenkraam heeft immers 

andere noden dan een ijskar die heel mobiel is.  

Je dient ook een voorstel uit te werken met betrekking tot de technologieën die je zou willen gebruiken 

om het platform vorm te geven.  

En vervolgens is het aan jou om jouw plan naar de realiteit te vertalen en het platform te ontwikkelen. 

Je staat er hier uiteraard niet alleen voor, tijdens dit project word je begeleid door onze architecten. 

 

Wat bieden wij? 

Een interessant project waarbij je veel kan leren en je skills als software developer verder kan versterken 

en dit binnen een enthousiast team. Wij organiseren ook regelmatig technische sessies voor onze 

medewerkers, waar je tijdens je stage ook van harte op uitgenodigd bent. 

 

 

Neem contact met ons op! 

Sandra.schreyers@kenze.be 
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