OPLEIDING INDUSTRIEEL INGENIEUR
INFORMATICA

Stage weken voor de opleiding Master Informatica
Titel: KBC meer dan 20 stageopdrachten ICT
Gegevens bedrijf:

Naam:
KBC
Tel:
02 429 97 34
Contactpersoon: Ellen Van Droogenbroeck
Mailadres:
stage@kbc.be
Adres waar de student zal werken: afhankelijk van de gekozen stage

Korte of lange stage: 4 weken / 6 weken  kan beide!
Korte beschrijving van de opdracht:
De wereld rondom ons verandert razendsnel. Tal van nieuwe marktspelers
duiken op in onze sector en ook de concurrentie zit niet stil. En door de
digitalisering wijzigen ook onze klanten hun aankoopgedrag. Zij vragen een
andere manier van bankieren en verzekeren. Ze willen een snelle en
eenvoudige toegang tot oplossingen op maat van hun behoeften. In deze
nieuwe wereld wil KBC niets minder dan de referentie zijn.
Als IT’er kan je mee het verschil maken voor onze klanten en medewerkers.
Sleutelwoorden daarbij zijn empowerment, initiatief, flexibiliteit en vooral
'klant centraal'. De IT-afdeling speelt immers een cruciale rol binnen ons
bedrijf. Ze creëren innovaties en bouwen mee aan de digitale toekomst van
KBC. Dat geeft onze IT’ers de drive om er elke dag voor te gaan.
Wil jij meewerken aan de oplossingen van morgen? Kom dan stage lopen bij
KBC! We hebben meer dan 20 interessante stageopdrachten met
professionele begeleiding. Neem snel een kijkje in onze stagemogelijkheden
en stel je kandidaat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KBC stage ICT – Robotic process automation RPA developer - Mechelen
KBC Stage ICT - ChatBot Engineer - Mechelen
KBC Stage ICT – Gameplay Developer Cybersecurity - Leuven
KBC Stage ICT – Level Designer Cybersecurity - Leuven
KBC Stage ICT – “Ik word een ondernemer” - Leuven/Brussel/Gent
KBC Stage ICT – Test automation engineer/cloud - Leuven
KBC Stage ICT - Blockchain architecture - Leuven
KBC Stage ICT - Development life cycle experience on mainframe Brussel/Gent
KBC Stage ICT - Mobile Insurances Applications Developer - Leuven
KBC stage ICT – Test automation and visualization credits team - Leuven
KBC Stage ICT - Tell us your dream - plaatsonafhankelijk
KBC Stage ICT - Synchronisatie tussen MS Enterprise Project Manager met
Jira - Mechelen
KBC Stage ICT - RPA Developer - Brussel

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Opleiding Industrieel Ingenieur Informatica
Campus Schoonmeersen, Valentin Vaerwyckweg 1, B-9000
Gent
http://tiwi.ugent.be/
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… Check ook zeker onze site waar we vaak nieuwe vacatures posten!

Lees de getuigenissen van studenten die stage gelopen hebben bij KBC!

Technologieën die aan bod zullen komen:
KBC is één van de grootste ICT bedrijven in België, met 1500 interne ICT’ers
en 900 externe collega’s (in binnen-en buitenland). Binnen KBC werken we
aan mobile, front-end & back-end development, cloud infrastructure,
systeem/pakket-integratie, cyberrisk & secured workplaces, (big) data,
crypto & blockchain, mainframe, AI, chatbots,… kort samengevat: voor ieder
wat wils.

