
 

 

 
 
Anova Seafood, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, behoort tot de grootste spelers in de Benelux in verse en 
vriesverse vis. Onze grootste afnemers zijn de top retailers. Deze positie hebben we weten te verwerven 
door het excelleren in het aanbieden van private label oplossingen, waarbij we voor die retailers in staat 
zijn onderscheidend vermogen te creëren op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en innovatie.  
 
Wij werken continu aan de verdere professionalisering van onze organisatie en zullen dan ook in 2017 
migreren naar een office365 omgeving. 
 
Ter ondersteuning van de afdeling ICT waar extra uren benodigd zijn deze migratie uit te voeren en ter 
ondersteuning van de migratie zelf zijn wij op zoek naar een  
 

Stagiair(e) ICT (MBO) 
 

De opdracht zal bestaan uit de volgende werkzaamheden: 
 
 

 Het registreren, oplossen en opvolgen van alle voorkomende operationele ICT vraagstukken. 
 Het uitvoeren van preventief onderhoud op PC’s en laptops 
 Het inrichten en uitleveren van nieuwe computer apparatuur 
 Het meewerken aan een plan van aanpak voor migratie van onze file, email  en lotus notes 

systemen naar een office 365 omgeving 
 Het samen met de medewerkers opschonen van onze huidige file en database systemen ter 

voorbereiding op migratie naar office365 
 Opleiden van eindgebruikers m.b.t. office 365 
 Meehelpen met migratie naar office 365. Denk hierbij aan (Semi) automatisch overzetten van 

gegevens, inrichten van systemen, bouwen van sharepoint sites. 
 Bieden van ondersteuning na migratie naar office365 

 

Periode: 
 
De stageperiode kan in overleg worden vastgesteld, en kan oplopen tot een volledig schooljaar. Startdatum 
nader overeen te komen. 
 
Heb je interesse in deze opdracht en wil je graag ervaring opdoen in een leuke, internationale, altijd in 
beweging zijnde organisatie in de Food sector stuur dan snel je cv en motivatie naar 
rvdleeden@anovaseafood.nl  
  
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Riadne van der Leeden, HRM, tel: 073-7502007/06-
51030158  
 
Anova Seafood B.V., Hambakenwetering 3, 5231 DD ‘s-Hertogenbosch 
 
 



 

 

 
 
 

 


