Beste [NAAM RECRUITER],
Met deze brief stel ik mij kandidaat voor de hbo-afstudeerstage geautomatiseerd
berichtenverkeer in Apeldoorn. Ik zit op dit moment in het laatste jaar van mijn
Informatica-opleiding en ben ik op zoek naar een IT-uitdaging om af te studeren.
Waarom een automatiseringsstage? Ik heb tijdens mijn studie al een introductie
gehad in JSON en vond deze theorie en enkele praktijkopdrachten zo interessant
dat ik niet kan wachten om dit full scale toe te passen bij een echte applicatie. Ik
zou mij graag willen specialiseren in automatisering in mijn master, dus dit is voor
mij de perfecte kans om hier alvast meer mee bezig te zijn.
Graag zou ik mijn afstudeerstage bij [NAAM BEDRIJF] willen doen, omdat dit een
groot en bekend bedrijf is met een diversiteit aan collega’s, zowel qua skills als
persoonlijkheden. Ook las ik op de website dat [NAAM BEDRIJF] een eigen
jongerennetwerk heeft en hoorde ik van medestudenten positieve verhalen over
stages bij [NAAM BEDRIJF]. En daarnaast is het gewoon mooi meegenomen dat ik
zelf ook in Apeldoorn woon.
Wat ik het liefst doe in mijn vrije tijd, is programmeren. Ik geniet ervan om apps te
maken en lastige wiskundige problemen op te lossen met verschillende
programmeertalen, zoals Python, Java en Haskell. Ook heb ik al redelijk wat kennis
van Javascript en JSON, want deze heb ik veel gebruikt tijdens de projecten van
het tweede jaar van mijn studie. Daarnaast werk ik overzichtelijk en houd ik van
structuur: hoe duidelijker ik programma’s kan documenteren, hoe fijner dat is.
Helaas heb ik geen ervaring met Sharepoint, maar ik ben wel zeer gemotiveerd om
hiermee aan de slag te gaan en hier alles over te leren.
Ik zou graag langskomen op kantoor om dieper op mijn motivatie in te gaan en kijk
uit naar uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Bas Janssen

