STAGIAIR SMART MOBILITY EN ITS
Jij
Jij zit in de laatste fase van een opleiding als sociale geografie, planologie, verkeerskunde,
mobiliteit en je zoekt een afstudeer- of stageplaats. Je kunt zelfstandig werken, bent positief
kritisch naar jezelf en vindt het leuk om bij een klein adviesbureau een opdracht uit te voeren. Je
bent een echte doener: praktisch ingesteld, initiatiefrijk en gedreven. Daarnaast herken je jezelf in
onze kernwaarden: oprechte interesse in mensen, hoge kwaliteit, uitmuntende service en … gaan
waar anderen niet gaan.
De opdracht
Intelligent Transport Systems (ITS) en Smart Mobility hebben een steeds grotere invloed op het
verkeerssysteem en dit gaat alleen nog maar groeien. Dat we met z’n allen automatisch gaan rijden
is inmiddels wel een gegeven; maar wanneer weet niemand eigenlijk nog. Een gevolg van de
huidige ITS en Smart Mobility ontwikkelingen is dat de overheid niet langer alleen sturend is: meer
dan ooit zijn overheid en markt op elkaar aangewezen. Concrete toepassingen vanuit de markt
bieden grote kansen. Maar hoe gaat de overheid hiermee om?
Jij duikt voor je onderzoek de wereld in van ITS en Smart Mobility en onderzoekt de volgende
zaken:
Het huidige ITS landschap: een inventarisatie van ITS-diensten; waar staat de markt?

Behoefte bij de overheid: op welke manier willen bijvoorbeeld de nationale overheid,

Rijkswaterstaat, provincies en de grotere gemeenten ITS-toepassingen inzetten in de praktijk?
En wat doen deze overheden zelf al op het gebied van ITS en Smart Mobility?
Kansen voor XTNT: wat zijn, gezien het profiel van het bedrijf, ervaring etc., de kansen voor

XTNT op het gebied van ITS en Smart Mobility? Een slimme combinatie tussen het
geïnventariseerde ITS landschap en de behoefte bij de overheid …
Wie zijn wij?
XTNT Experts in Traffic and Transport onderzoekt, ontwikkelt en implementeert oplossingen voor
de huidige en te verwachten bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven. Als basis benutten onze
adviseurs een brede kennis van mobiliteit en gedragsverandering én hun vaardigheden om
processen te leiden en te sturen richting gewenst resultaat. Binnen onze projecten spelen vaak vele
stakeholders een actieve rol. Denk aan werkgevers, belangenorganisaties, inwoners en
werknemers. Onze opdrachtgevers zijn overheden, werkgevers en marktpartijen. Om de vragen
van opdrachtgevers optimaal te kunnen invullen, werken we vaak samen met andere partijen. Denk
aan civiel technische bureaus, communicatiebureaus en ontwikkelaars van slimme
mobiliteitstoepassingen.
Ons aanbod
XTNT biedt je volop ruimte om een stageopdracht zelf in te vullen. Wij ondersteunen je met
gerichte begeleiding en bieden je een marktconforme stagevergoeding. Daarnaast kom je in een
stimulerende en open omgeving terecht. Ons kantoor staat midden in het centrum van Utrecht op
tien minuten loopafstand van het Centraal Station.

Interesse?
Herken je jezelf in dit profiel en lijkt het je leuk een opdracht bij ons uit te voeren? Stuur dan uiterlijk
15 juli je motivatie en CV naar info@xtnt.nl. In de week van 18 juli selecteren wij een aantal
geschikte kandidaten die bij ons komen kennismaken. Vervolgens selecteren wij de persoon die in
de tweede helft van 2016 zijn (afstudeer)stage bij ons kan invullen.
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