
Ben jij een student met assettracking expertise opzoek naar een vette stage en ben je geïnteresseerd in 

duurzaamheid, circulariteit, en sociaal ondernemerschap? 

Heb je affiniteit ICT-diensten en sta je te popelen zelfstandig, doch met alle begeleiding die je nodig hebt, 

een assettracking database te creëren voor een snelgroeiende Amsterdamse IT-startup?  

Zoek dan niet verder en kom bij Digi Surfer stage lopen! 

Digi Surfer in een (hele kleine) notendop 
Digi Surfer verleaset circulaire laptops aan sociale doelgroepen en biedt daarbij diensten aan om deze mensen 

te helpen mee te komen in de digitale wereld. Denk aan cursussen, helpdesk, inloopspreekuren, etc. 

Wij hebben in de afgelopen jaren in totaal bijna 4000 laptops beschikbaar gesteld aan sociale doelgroepen en 

verwachten in de komende jaren snel te groeien. Om deze groei bij te kunnen benen willen wij onze 

assettracking upgraden. 

Wat ga je doen 
Tijdens jouw stage ga je een assettracking proces en bijbehorende database opzetten waarbinnen 

alle door Digi Surfer verleasete laptops bijgehouden kunnen worden. Je zult je met de volgende 

zaken bezighouden: 

- Assets inventariseren en ‘profilen’ met Blancco 

- Database structuur opzetten 

- Database integreren met barcode scanner functionaliteiten 

Wat wij bieden 
Jij wil in een leuk team ervaring opdoen en jouw skills kunnen showen. Mooi, dat willen wij voor jou 

mogelijk maken namelijk. Bij Digi Surfer krijg je: 

- Een lekkere stage vergoeding 

- Een leuke werkplek vlakbij het Amstelstation 

- Toffe collega’s met brede expertise op het gebied van duurzaamheid en IT, die ook 

daadwerkelijk klaarstaan om je te helpen 

- Een stagebegeleider die de hele week door bereikbaar is voor vragen en hulp 

- Uitgebreide doorgroei mogelijkheden 

- Alle ruimte om jouw expertise en visie te laten shinen 

Wie wij zoeken 
Wij zoeken iemand die zelfstandig en professioneel aan de slag kan gaan met onze assettracking, 

want specifieke assettracking expertise hebben wij nog niet. Jij bent de expert! Jij bent namelijk: 

- Een student van een relevante opleiding zoals data management 

- De Nederlandse taal goed machtig 

- Empathisch, daadkrachtig, eigenzinnig en integer 

- Ervaren met Blancco of andere asset profiling software 

- Minimaal twee maanden, drie dagen in de week beschikbaar 

Dus solliciteer gauw! 
Stuur voor 1 februari je CV + motivatiebrief naar Joost (joost@digisurfer.nl). Maak je geen zorgen, 

Joost bijt niet. Helpen doet hij wel, dus mail gerust als je vragen hebt. 
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