
Stage of afstudeeropdracht Litecad september 2021 

Technische bibliotheek voor de onderhoudsafdeling 

 

Litecad verbindt technische talenten met projecten in Noord-Oost 

Nederland. Als ingenieursbureau zijn we al meer dan een halve 

eeuw actief in de technische sector voor bedrijven in o.a. de 

energie, (petro)chemie, bouw, food & infrastructuur. Wij leggen de 

nadruk op duurzame projecten en samenwerkingsverbanden in 

de energietransitie. Stagiaires bieden we bemiddeling naar 

stageplekken of afstudeermogelijkheden en gedurende de het 

project, de stage- of afstudeerperiode word jij intensief begeleid. Dit doen we met een 

resultaatgerichte, persoonlijke aanpak en een flinke dosis noordelijke nuchterheid. Litecad biedt 

veel inspirerende trajecten voor studenten, trainees en starters. Onze kantoren & Campus zijn 

gevestigd in Hoogeveen en Groningen. 

Omschrijving van het project 

Binnen de technische dienst bij één van onze opdrachtgevers in de farmaceutische industrie is er 

een grote variëteit aan (technische) documenten. Dit zijn bijvoorbeeld manual, tekeningen, 

schema’s, rapporten, certificaten, opdrachten, instructies, diagrammen, en onderhoudshistorie. 

Het goed archiveren van deze documenten is van groot belang voor de bedrijfsvoering. Binnen 

de farmaceutische industrie is het extra belangrijk om aan te kunnen tonen dat er een veilig 

product gemaakt wordt. Het is een integraal deel van de technische integriteit van de installatie. 

Een installatie kan 100% in orde zijn maar dit moet aantoonbaar zijn met de juiste documentatie 

zodat er integer geproduceerd kan worden. 

Momenteel wordt de technische bibliotheek beheerd in meerdere systemen. Hierin is een grote 

verbeterslag mogelijk. De opdracht betreft het opzetten van een gebruiksvriendelijke technische 

bibliotheek voor de maintenance afdeling in Sharepoint.  

In het onderzoek dient o.a. gekeken te worden naar aspecten als: 

o De behoefte van de gebruiker; 

o Gebruiksgemak; 

o Wetgeving & autorisatie; 

o Financiële haalbaarheid. 

 

Wat verwachten wij aan het einde van je (afstudeer)stage? 

o Een opzet van de structuur van de bibliotheek; 

o Het ontwerp van een pilotomgeving; 

o Een implementatieplan. 

 

Je Profiel 

o Je bent HBO student Technische bedrijfskunde en hebt affiniteit met ICT; 

o Ervaring met Sharepoint is een pré; 

o Je bent pro-actief en niet bang om het gesprek met mensen aan te gaan; 

o Je bent woonachtig in omgeving Foxhol of bereid om te reizen naar locatie. 

 

 



Wil je meer informatie of solliciteren?  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jiska Geertsen, Litecad Campus, via 0528-

220021 of 06-15243737. Wij staan altijd open om nieuwe gemotiveerde studenten te ontmoeten. 

Of stuur je CV & motivatiebrief naar campus@litecad.nl. Wie weet spreken wij elkaar snel! 
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