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Wat begon als een klein familiaal bedrijf is op de dag van vandaag gegroeid tot 
een internationale speler in het domein Quality of Life services. Sodexo biedt een 
uitgebreid scala van diensten aan die het welzijn van mensen bevordert, zoals het 
onderhoud van technische installaties, receptie, schoonmaak, beheer van groene 
ruimtes, catering en diensten voordelen en beloningen (Sodexo Benefits & 
Rewards). Sodexo Benefits & Rewards  Services in België is de vertrouwde partner 
van private en publieke bedrijven voor een reeks van cheques en diensten services 
(Lunch Pass®, Cadeau Pass®, Sport & Culture Pass®, Eco Pass®, KMO-portefeuille, 
Chèque formation, Surf@home, Incentive&Recognition, enz.) en de 
dienstencheques voor particulieren.  

We zijn ervan overtuigd dat de Quality of Life van onze klanten en consumenten 
begint bij onze eigen werknemers. Uw welzijn op het werk is één van onze 
prioriteiten. Bij Sodexo beland  je in een omgeving waar je je talenten kan 
ontwikkelen en waar u kunt rekenen op een continue ondersteuning van uw 
carrière. Met bijna 250 collega’s verspreid in België (waarvan 48% vrouwen), bent 
u de sleutel tot ons succes. U bent op zoek naar een uitdagende baan ? De 
volgende functie kan misschien aan uw verwachtingen voldoen. 

Om het Technologieteam in het IT departement te versterken zijn wij op zoek naar 
een: 

 Technische redacteur/redactrice (Stage) 

Uw opdracht : 

In een dynamische team van een tiental personen, neemt u deel aan de 
organisatie van het architecturaal ontwerp van de software. U bent dus dagelijks 
in contact met de Quality teams om testen uit te voeren voor het gebruiken van de 
ontwikkelde tools.  

Uw voornaamste verantwoordelijkheden: 

• Gebruiksaanwijzingen schrijven van softwarestructuren of applicaties 
• Documentatiesupport van de testprocedures en de release 
• Ontdekkingen uit de documentatie toepassen op de betrokken omgeving 
• Het team ondersteunen in de dagelijkse activiteiten 
• Verificatie en validatie van de opgestelde procedures samen met de Quality 

teams 
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Uw profiel : 

• U bent op zoek naar een stage van een periode van tenminste 12 maanden 
• U hebt een goed geschreven niveau in het Frans, u kent de vocabulaire in 

verband met IT in het Engels, Nederlands spreken is een pluspunt 
• U volgt een hogere onderwijs opleiding in IT, minimum bachelor niveau 
• U bent proactief, flexibel, u hebt aandacht voor instructies 
• Stressbestendig, autonoom, klantgericht en kan nieuwe informatie snel en 

goed verwerken 
• U beschikt over goede communicatieve vaardigheid en kan gesprekken 

leiden. 
• U bent gedreven ( u hebt analytische skills en vat informatie gemakkelijk 

samen en komt met nieuwe ideeën)  

 

Wij bieden: 

• Een interessante functie in een dynamische organisatie die de focus legt op 
opleidingsmogelijkheden en persoonlijk ontwikkeling 

• Een deeltijdse stagecontract van minstens 12 maanden 
• Een stage uitkering + interventie voor de transportkosten en de lunch in het 

bedrijfsrestaurant 
• Een aangename werkomgeving binnen een gemotiveerd team 
• Een werkplek in Brussel (Elsene), vlakbij het station van Etterbeek en de 

metrostation Delta 

Quality of Life op de werkvloer: 

• Flexibiliteit in je werk (home office, flexibele werkuren) 
• Een goede work-life balans  
• Een conciërgerie die verschillende diensten aanbiedt: droogkuis, strijken, 

schoenen reparatie, geschenken kopen… 
• Er is een ruime keuze aan duurzame maaltijden in ons bedrijfsrestaurant 
• Een gevarieerd sportaanbod (badminton, mini voetbal, basket, meditatie en 

yoga)  

 

Herkent u zich in dit profiel? 

Aarzel niet en stuur uw curriculum vitae en motivatiebrief naar Silke LEQUEUX.  

 
E-mail  humanresources.svc.be@sodexo.com 

Tel  02 401 31 39 

www.sodexobenefits.be 
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