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IT-Student Vacature 
Maak jij graag het verschil? Ben jij een IT-student opzoek naar een stage, of afstudeerstage? Ben 

jij iemand die een database volledig op de schop kan nemen met een stack van PHP, Javascript 

en MySQL? Wij zitten in hartje Amsterdam en zoeken een proactieve IT-student die van 

aanpakken houdt. Klinkt dit goed? Help ons uit de brand met jou talent en wordt onze database 

designer. 

 

Database designer 

IT-designer die ontwerpt in MySQL, Javascrip, en PHP 

Een bestaande database op de schop nemen en je eigen stempel zetten op een database die 

nog jaren blijft bestaan.  

 

Dit ga jij doen 

Onze visie is “Creating the perfect fit for casting and forgings”.  Om dit te doen hebben wij jouw 

hulp nodig om de perfecte aansluiting te maken tussen onze Database en CRM-systeem. Je 

maakt een eigen database of borduurt voort op onze bestaande database.  

 

Wat krijg je van ons? 

Wij bieden je een eigen werkplek waar je individueel aan de slag gaat met je eigen opdracht. Je werkt 

met een gedreven team die graag samenwerkt en kennis deelt, en altijd op zoek is naar de 

nieuwste technieken.  In hartje Amsterdam krijg de mogelijkheid ervaring op te doen en een 

architect te worden van je eigen Database. 

 

Functieprofiel 

Jouw pakket bestaat uit: 

- Bekend zijn met MySQL, PHP, Javascript 

- HBO-student. 

- Proactieve houding 

- Leergierig,  

- Niet bang om fouten te maken en ze te erkennen.  

- Engels in woord en geschrift. 

 

 

Wie zijn wij? 

EDS staat voor Engineering Design and Supply. Wij zijn een engineering bureau die bedrijven 

helpen met het ontwikkelen en/of leveren van metaal gegoten en gesmede producten. Onze 

visie “Creating the perfect fit for casting and forgings” is ons overkoepelende gedachtegoed. Wij 

staan centraal voor; 
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- We team up; Samendoen we het! Doormiddel van relatiebeheer, samenwerking en 

empathie. 

- We ignite; We nemen het initiatief door een proactieve houding die ervoor zorgt dat het 

werk gedaan wordt!  

- Resourcefulness; Leergierige mensen die oplossend gericht denken op een innovatieve 

manier. 

- We get it; Technische georiënteerde mensen die het willen snappen, en zoeken naar het 

inzicht die ons vooruit brengt.  

- We got your back; Samen doen we het. We kunnen elkaar vertrouwen en op elkaar bou-

wen, want we doen wat we beloven. 

 

Wil je meer weten over wie wij zijn, en wat voor projecten we tot nu toe gedaan hebben, bezoek 

onze website: https://edscasting.com 

 

Neem contact op met Sander Otten voor aanvullende vragen  

Sander Otten 

+31 (0) 6 3331 3976 

Chief Purchase Officer 

 

Als je op deze vacature in wil gaan.  Stuur je CV naar:  

Info@edsinnovation.com  

 

Wij nemen spoedig contact met jou op!  
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