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Titel: Digital Archiving: Join our development team 
 
Gegevens bedrijf: 

Naam: Zeticon NV 
       Tel: 09 275 31 31 
    Contactpersoon: Alexis Rombaut 
     Mailadres: alexis.rombaut@zeticon.com 
         Adres waar de student zal werken: Gaston Crommenlaan  
 
Kort (min 120 uur) of lang (min 200 uur): kort / lang 
  
Korte beschrijving van de opdracht: 
 
Het Bedrijf 
Zeticon is een softwarebedrijf uit Gent dat een digitaal archiveringsplatform ontwikkelt. Onze 
klanten zijn vooral actief in de publieke sector maar wij bieden ook oplossingen voor 
academische en commerciële organisaties, zowel lokaal als internationaal. Zeticon is een bedrijf 
in volle groei met een flexibele en no nonsense cultuur, ons kantoor is gelegen in de Zuiderpoort 
te Gent. De student komt terecht binnen het R&D team van Zeticon. 
 
De Opdracht 
De student zal tijdens zijn stage meedraaien in het SCRUM team voor het Engine product. 
Binnen dit team zal hij als software ontwikkelaar meewerken aan het uitbreiden van de 
bestaande testen, het oplossen van bugs en het implementeren van features. Dit afhankelijk van 
zijn kennisniveau en groei tijdens de stage. De software ontwikkeling zal voornamelijk gebeuren 
in java, voor de back-end services wordt hierbij gebruik gemaakt van het Spring Boot framework. 
Naast het uitbreiden van zijn software ontwikkelings vaardigheden zal de student ook leren 
werken in een Agile development proces op basis van een SCRUM methodologie. Concreet 
betekent dit dagelijkse standups, groomings, review- en planningsmeetings en uiteraard de 
belangrijke retrospectives om continue verbetering te realiseren. Tijdens de stage zal de student 
begeleid worden door 1 van onze senior software engineers die tevens SCRUM master is van 
het team. 
 
Technologieën die aan bod zullen komen:  

 Java (Spring Boot) 
 Python 
 Angular 
 Ansible 
 Docker 
 Kubernetes 
 AWS / Azure 

 


