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Naam stage 
Een korte maar krachtige 
naam die als titel zal gelden 
voor de vacature 

Marktonderzoek voor een slim tel systeem (Telly) 

Beschrijving startup 
Achtergrond en context 
van de startup 

Edgise is een startup die zich focust op de edge computing technologie.  We 
hebben bij de aanvang van de eerste lockdown een slimme personenteller 
“Telly” ontworpen. 

Onderwerp 
Onder welke noemer zou 
de stage kunnen 
gecategoriseerd worden?  

Marktonderzoek 

Beschrijving stage 
Gedetailleerde beschrijving 
van de stage 
-takenpakket 
-verantwoordelijkheden 
-rol in de startup 

Uitvoeren van marktonderzoek voor het Telly product: Onderzoeken welke 
generieke markten of verticals (retail, banking, mobility, ...) een mogelijke nood 
hebben aan een systeem zoals Telly. Wat zijn de problemen en noden die deze 
markten vandaag de dag mee kampen. Wat zijn de huidige oplossingen en wat 
zijn de tekortkomingen. 
 
Op het einde verwachten we een rapport dat beschrijft of er een toekomst is 
voor een slim tel systeem, en aan welke vereisten dit systeem moet voldoen. 
Een mogelijke uitkomst is ook een roadmap voor het herwerken van het 
huidige systeem naar iets nieuws. 
 
Je werkt actief mee aan het toekomstplan van Telly.  
 

Waarom jullie? 
Reeks van argumenten 
waarom studenten voor 
deze stage moeten 
appliceren 

Jonge, open onderneming die klaarstaat om nieuwe ideeën in uitvoering te 
brengen. 

Type gezochte student 
Over welke skills dient de 
stagiair te beschikken? 

Commercieel ingesteld, kritische geest, creatief in aanpak en nauwkeurig in 
uitvoering. 

Locatie 
Waar zal de stage 
plaatsvinden? 

Corona-proof thuiswerken.  Afhankelijk van de maatregelen kunnen er kantoor 
dagen bij komen naar wens en omstandigheden. 

Beschikbaarheden 
Welke maanden is de stage 
beschikbaar?  

ASAP 

Taal? 
Stages kunnen 
aangeboden worden in het 
Nederlands of Engels. 

Nederlands 
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Indien gewenst door beide 
partijen is Frans ook een 
optie. 

Posities  
Kan deze stage worden 
herhaald? Kunnen 
meerdere mensen het 
tegelijkertijd doen? 

1 positie 
Andere marktonderzoeken kunnen volgen, en we staan open voor extra 
gesprekken. 


