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MEEWERKSTAGE – Website Design 
 

De opdracht 
Samen met een medestudenten vorm je een projectteam dat een nieuwe website gaat ontwikkelen voor de 
IT Hub. Als designer kijk jij naar de belevingswereld(en) van onze doelgroep(en) en je ontwerpt een UX/UI 
design dat aansluit bij hun behoeftes. 
 

Context 
Je bent onderdeel van het enthousiaste IT Hub team. Voor deze opdracht breiden we ons team uit met een 
projectteam dat bestaat uit meerdere studenten. We zoeken twee studenten die zich richten op het UX/UI 
design van de website en twee studenten die zich bezighouden met het technisch realiseren van het design 
en met het ontwikkelen van een architectuur die we in de toekomst verder kunnen uitbouwen.  
 
We willen als IT Hub een community worden, waarin we business, kennis, innovatie, talent en technologie 
samen willen brengen. Deze gedachte vormt de basis van onze community. Wij werken aan het versnellen 
van innovatieve ontwikkelingen en brengen studenten en bedrijven met elkaar in contact, zodat bedrijven, 
overheden, onderwijs, werkenden en werkzoekenden klaar zijn voor de toekomst. Onze website is daarvoor 
erg belangrijk. Daarin willen we alles laten samenkomen, om iedereen te inspireren en te motiveren. In de 
website zien we graag de nieuwste technieken van design en techniek terug. Ook willen we kijken naar de 
digitale toegankelijkheid van de website. 
 

Over ons 
De IT Hub is de plek waar talent, innovatie en digitalisering samenkomen. Een plek waar we in Noord-
Nederland een community willen zijn, waarin het bedrijfsleven en het onderwijs elkaar versterken. Binnen 
de community zijn wij aanjager, verbinder en facilitator zodat het bedrijfsleven, het onderwijs en de 
overheid kennis op kunnen doen, kunnen leren en kunnen ontdekken. Zo dragen wij bij aan de digitalisering 
van de regio en werken we aan het ontwikkelen én behouden van talent in Noord-Nederland. 

 

Details 
Startdatum:  In overleg 
Opleidingsniveau: HBO 
Standplaats:  Hoogeveen, hybride werken 
Dienstverband:  Meewerkstage 
Werkuren:  40 
Stagevergoeding: Ja 
Bijzonderheden: Je mag, op locatie van de IT Hub, zelf een feest organiseren voor medestudenten 

om hen kennis te laten maken met jullie opdracht en om de IT Hub beter te leren 
kennen.  

 

Solliciteren? 
Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Lisa Abeling (Community & Communication 

Lead) via +31 6 42281085 of mail naar lisa@it-hub.nl. Direct solliciteren? Mail je CV en motivatie naar Lisa 

o.v.v. ‘meewerkstage website design’.  
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