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Wie is Xylos?
Inspired by technology, atypical by nature

We zijn een atypische familie met meer dan 35 jaar IT-ervaring. 
Wat ons anders maakt dan andere IT-bedrijven is de menselijke 
ervaring in het hart van alles wat we doen. 
Voor elkaar natuurlijk, maar zeker ook voor klanten. Tijdens je 
stage help je mee de Xylos-belofte waarmaken: mensen en 
organisaties digitaal fit en veilig houden op de 
moderne werkplek.

Hoe? Dat vul je voor een groot stuk zelf in: met je kennis maar 
vooral met je goesting en DRIVE. 



3x raden waarom Xylos iets voor jou is?

Flexibele werkplek

Moderne werktools

Fun verzekerd

De werkplek van Xylos is overal. Voor heel 
wat stages kan je op verschillende 
kantoren terecht. Ook af en toe thuis 
werken is bij verschillende stages mogelijk.  
#modernworkplace

Als gerenommeerd Microsoft partner 
werken we bij Xylos natuurlijk met state-
of-the-art tools. Zo heb je alvast een 
stapje voor, waar je later ook terecht komt. 
#digitalfitness

Als moderne werkplek-expert houden we 
het niet enkel bij digitale snufjes. We gaan 
voor een relaxte sfeer waarin iedereen zich 
thuis voelt. Red Bulleke, iemand?
#openfridge



Een stagetraject bij Xylos 

= kennis absorberen van gespecialiseerde hubs

Afhankelijk van je stage kom je in aanraking met heel wat technologieën. 

Xylos is geliefd voor haar aanpak rond 
communicatie en collaboratie op de 
moderne werkplek. We halen het al-
lerbeste uit het Microsoft 365-pakket: 
van Teams, tot PowerApps, Viva en 
veel veel verder. Met een unieke visie 
op digitale adoptie en coaching stuwen 
we eindgebruikers vooruit. 
Productiviteit, veiligheid en menselijke 
progressie zijn onze stokpaardjes.

Digital workplace hub Hybrid cloud hub
Software platforms 
& smart products hub

De specialisten van onze 
Hybrid cloud hub transformeren
 IT-datacenters van klanten naar 
state-of-the-art. Van HPE, VMware, 
Aruba en Citrix tot Azure: met die-
pgaande expertise verzekeren we  
dankzij een mix van on-premise en 
cloud de beste, efficiëntste en 
veiligste compute-, storage- en 
networking-systemen.

Softwareplatformen en smart solutions 
op maat: dat zijn de specialiteiten van 
ons Bagaar-team. Met digitale pro-
ducten transformeren we als het ware 
business-modellen van klanten. Bagaar 
is een agency dat sinds enkele jaren bij 
Xylos hoort. De kruisbestuiving tussen 
Bagaar en Xylos zorgt voor een boost 
van creativiteit en innovatief denken in 
alle geledingen van onze organisatie.



« Dat we al meer dan 35 jaar meedraaien 
op de IT-markt is dankzij het jonge talent 
dat we al generaties lang kansen geven. 

Op dat elan gaan we dus ook verder! »
Patrick Leysen CEO van Xylos



Xylos Young Graduates Program 

De perfecte overgang naar je IT-loopbaan

De kantoren van Xylos

Na je stage bij Xylos bestaat de kans dat je definitief aan boord blijft. 
Als je dat ziet zitten natuurlijk (wedden van wel?). Goed om weten alvast: 
je kan rekenen op het Young Graduates Program. Dat is een exclusief 
trainingstraject waarmee we jonge IT’ers bij Xylos stap voor stap 
klaarstomen: met soft- en hard skills training. Daarvoor hebben we niet 
alleen top-technici maar ook fenomenale coaches. 
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Stage 1 - Chat(bot) automatisatie naar ITSM-tooling

Korte intro van het Xylos-team

Vanuit Xylos Servicedesk ondersteunen we verschillende klanten en 
hun IT-omgevingen. We garanderen een vlot draaiende digitale 
werkplek en zorgen voor een betrouwbaar hybride datacenter. De 
manier waarop? Die evolueert steeds sneller van support via telefoon 
en/of mail naar een interactief verhaal - waarin de gebruikers ons via 
verschillende kanalen zo makkelijk mogelijk bereiken én zo snel 
mogelijk de nodige hulp krijgen.

Daarom willen we werken met een teams chat(bot) integratie die in 
eerste instantie in onze uitgebreide knowledge base gaat kijken naar 
mogelijke oplossingen om zo de klant snel verder te helpen. Indien een 
gebruiker niet automatisch kan worden geholpen zal de chat worden 
doorgezet naar een van onze Servicedesk agents. Het is belangrijk dat 
deze chats aangemaakt worden in onze ITSM-tooling om zo een 
tracking te hebben van het aantal incidenten/requests. We bouwen 
dus een slimme integratie tussen meerdere platformen.

Welke X-factors kruis je na de stage aan op je CV?

Je komt in aanraking met data integraties van backend systemen. Je 
gaat ook de uitdaging aan om op basis van beschikbare data met AI en 
ML de juiste oplossingen aan de klanten voor te stellen. 
Ook leer je hoe een IT-specialist also Xylos voor kwalitatieve 
IT-customer experience zorgt. De oplossing zal zowel functioneel (de 
analyse) als technisch opgezet moeten worden. Je doorloopt dus het 
volledige traject, van concept tot ontwikkeling, go-live én 
optimalisatie.

Welke X-factors heb je nodig om te starten?

Kennis van chat-robot technologieën, Azure platform, API platformen

Interesse?

1. Surf nu naar xylos.jobs/stages.
2. Solliciteer. 
3. Ontvang een antwoord binnen de 7 werkdagen. 

Wie zal je begeleiden? Bart Van Havere (Service Desk Manager)

Op welk kantoor kan je terecht? Antwerpen Haven

Hoeveel stageplaatsen? 2



Stage 2 - Service desk onboarding automatisatie

Korte intro van het Xylos-team

Vanuit Xylos Servicedesk ondersteunen we verschillende klanten en 
hun IT-omgevingen. We garanderen een vlot draaiende digitale 
werkplek en zorgen voor een betrouwbaar hybride datacenter. We 
gaan voor meer en meer klanten aan de slag en een vlotte start is 
cruciaal. 

Die startfase noemen we ‘onboarding’ en daarin moeten we steeds 
meer informatie op korte tijd verwerken om onze klanten te 
ondersteunen en te ontzorgen. We willen onze nieuwe klanten meteen 
wegblazen met een uitstekende customer experience. 

Daarom willen we een applicatie ontwikkelen die onze Service Delivery 
Managers in staat stelt om na het afsluiten van de overeenkomst alle 
gegevens die we voor customer service nodig hebben vlot te 
verzamelen. Die gegevens willen we dan versturen naar de juiste 
personen en applicaties. Dat moet foutloos gebeuren. Daarom trekken 
we de kaart van automatisatie.

Welke X-factors kruis je na de stage aan op je CV?

Je komt in aanraking met data integraties van backend systemen, 
proces design en ‘low code’-oplossingen. Je gaat de uitdaging aan om 
op basis van beschikbare data de juiste oplossingen aan de klanten 
voor te stellen.

Welke X-factors heb je nodig om te starten?

Kennis van de Power Automate suite en Azure platform

Interesse?

1. Surf nu naar xylos.jobs/stages.
2. Solliciteer. 
3. Ontvang een antwoord binnen de 7 werkdagen. 

Wie zal je begeleiden? Bart Van Havere (Service Desk Manager)

Op welk kantoor kan je terecht? Antwerpen Haven

Hoeveel stageplaatsen? 2



Stage 3 - Workplace services automatisatie

Korte intro van het Xylos-team

De moderne werkplek is er eentje waar medewerkers niet altijd binnen 
de firewalls van hun organisatie actief zijn. Die organisaties maken zich 
dan ook zorgen over mogelijke datalekken en andere 
veiligheidsperikelen. Ons Secure Modern Workplace-team ontwikkelt 
veilige en productieve digitale werkplekken op maat van klanten en 
scherpt voor die werkplekken continu aan. 

Om onze service te versterken willen we een dashboard creëren dat 
de klant een security-status geeft maar ook een zicht op de kosten en 
de handelingen die hun digitale werkplek op volle toeren doen draaien. 
Die inzichten zullen ook onze consultants en IT-architecten helpen om 
aanbevelingen en best practices voor te stellen. 

Kortom, dankzij het dashboard verkleinen het risico op security 
incidenten. Het zal ook van nut zijn bij initiële assessments voor 
klanten. Verder willen we ook bepaalde standaard baseline 
configuraties trachten te automatiseren. De Focus hier zal liggen op 
Tenant, AAD en Intune.

Welke X-factors kruis je na de stage aan op je CV?

Je doet ervaring op rond een topic dat voor alle organisaties en 
IT-providers van cruciaal belang is: cybersecurity. Na deze stage heb 
je een goed beeld van wat een moderne security-aanpak echt 
betekent. Automatisatie is niet meer weg te denken in het huidige IT 
landschap. Daar leggen we dan ook heel wat focus up tijdens deze 
stage.

Welke X-factors heb je nodig om te starten?

Kennis van Powershell/Graph

Interesse?

1. Surf nu naar xylos.jobs/stages.
2. Solliciteer. 
3. Ontvang een antwoord binnen de 7 werkdagen. 

Wie zal je begeleiden? 
Bart Van Vugt (Team Lead Secure Modern Workplace)

Op welk kantoor kan je terecht? Antwerpen Haven / Herentals / Brussel

Hoeveel stageplaatsen? 1





Stage 4 - Microsoft Teams Voice automatisatie

Korte intro van het Xylos-team

Microsoft Teams is niet alleen de tool bij uitstek waarmee collega’s 
vandaag samenwerken en communiceren op de digitale werkplek. 
Ook call centers ontdekken volop de indrukwekkende mogelijkheden. 
Automatisatie is daar één van. 

In deze stage zal je een Microsoft Teams Enterprise Voice deployment 
automatiseren aan de hand van eenvoudige invulformulieren (Excel, 
webpagina,…). De automatisatie dient niet enkel te gebeuren op het 
Microsoft platform maar ook de Session Border Controller 
(Audiocodes) heeft een basisconfiguratie nodig.

Buiten de basis deployment van Microsoft Teams is er ook de 
mogelijkheid om verdere automatisaties door te voeren op het vlak van 
Teams Call Queues en Auto-attendants. Teams Call Queues en 
Auto-attendants bieden bellers de mogelijkheid om al dan niet via 
keuze menu in een wachtrij gezet te worden tot dat een agent de 
beller kan verder helpen.

Welke X-factors kruis je na de stage aan op je CV?

Je bouwt je kennis uit rond alomtegenwoordige technologieën: 
Microsoft Teams (met focus op het Voice-onderdeel), Audiocodes 
session border controllers, REST API en PowerShell. Je krijgt daarbij 
ondersteuning en leert heel wat bij van specialisten die dagelijks 
projecten uitvoeren bij Xylos-klanten.

Interesse?

1. Surf nu naar xylos.jobs/stages.
2. Solliciteer. 
3. Ontvang een antwoord binnen de 7 werkdagen. 

Wie zal je begeleiden? Domien De Cleyn (Team Lead Communications)

Op welk kantoor kan je terecht? Antwerpen Haven / Herentals / Brussel

Hoeveel stageplaatsen? 1



Stage 5 - Managed Services onboarding automatisatie

Korte intro van het Xylos-team

Xylos heeft vele jaren ervaring in het opzetten van VMware 
platformen bij tal van gerenommeerde klanten. De laatste jaren hebben 
doen steeds meer klanten ook beroep op onze expertise voor 
dagdagelijks beheer van hun volledige VM-infrastructuur. Ze doen met 
andere woorden beroep op onze gerenommeerde Managed Services.

Tijdens de zogenaamde onboarding-fase van nieuwe klanten moet 
heel wat documentatie over de servers van de klant worden
opgemaakt. Tot op heden gebeurt dat grotendeels manueel, waardoor 
het onboarding (of ‘in-take’)-proces lang duurt en tijdsintensief is. 

We willen de eerste stappen zetten richting automatisatie en zo een 
echte uitdaging bieden aan een gemotiveerde, jonge IT’er!

Welke X-factors kruis je na de stage aan op je CV?

Je leert wat ‘managed IT-services’ allemaal omvat en hoe Xylos dit 
professioneel en gestructureerd aanpakt. Je krijgt de kans om te 
ontdekken wat scripting, programmatie en automatisatie je te bieden 
hebben. 

Welke X-factors heb je nodig om te starten?

Kennis van Powershell

Interesse?

1. Surf nu naar xylos.jobs/stages.
2. Solliciteer. 
3. Ontvang een antwoord binnen de 7 werkdagen. 

Wie zal je begeleiden? Bart Van Havere (Service Desk Manager)

Op welk kantoor kan je terecht? Antwerpen Haven

Hoeveel stageplaatsen? 1



Stage 6 - Digital coaching service automatisatie

Korte intro van het Xylos-team

De digital coaches van Xylos spelen een belangrijke rol in de 
begeleiding van eindgebruikers bij klanten. Om hun expertise nog 
beter te benutten willen we een aantal processen en taken van de 
digital coaching service automatiseren. In deze stage bouw je 
oplossingen in Power Platform (Power Apps, Power Automate). Je 
begint met het testen en uitrollen van een aantal bestaande Teams 
en SharePoint templates. Daarna bouw je zelf een Teams-package uit 
voor de digital coaching service – met deze modules:

• Ticketsysteem: een vragenformulier waarmee de eindgebruiker makkelijk 
vragen richt aan de Digital Coaches. Je maakt de vragen traceerbaar voor de 
coaches. Je zorgt voor automatische communicatie na het oplossen van de 
hulpvraag waarbij de coach makkelijk links naar filmpjes van ons OASE-platform 
kan toevoegen. Je zorgt voor een dashboard met statistieken en dat coaches 
eraan herinnert om navolging te garanderen.

• Oplossing voor de organisatie van (trainings)sessies: een tool waarmee 
coaches in bulk sessies kunnen inplannen. Daarbij hoort een inschrijvings-
module voor cursisten en een geautomatiseerde flow: versturing van meeting 
requests, evaluatieformulieren en e-mails met links naar OASE voor de deel-
nemers. Je zorgt voor een dashboard met statistieken zoals aantal sessies, 

aanwezigheden, resultaten evaluatie, enz.

Welke X-factors kruis je na de stage aan op je CV?

Aan de hand van heel concrete cases/oplossingen doe je ervaring op 
met het Power Platform van Microsoft. Je scherpt zowel je technische 
als analytische skills aan. Je wordt ondergedompeld in automatisatie 
en krijgt veel ruimte voor creativiteit, eigen inbreng en initiatief. Je 
doet ook veel inspiratie op door je contact met de digital coaches en 
de klanten. 

Welke X-factors heb je nodig om te starten?

Kennis van het Power Platform en tooling binnen 0ffice 365.

Interesse?

1. Surf nu naar xylos.jobs/stages.
2. Solliciteer. 
3. Ontvang een antwoord binnen de 7 werkdagen. 

Wie zal je begeleiden? Tom Ysewyn (Team lead Learning Digital) / 
Steven Moens (Operations Manager Technology Services)

Op welk kantoor kan je terecht? Antwerpen Haven / Brussel

Hoeveel stageplaatsen? 1



Stage 7 - Digital Marketeer

Korte intro van het Xylos-team

Het creatieve team van Digital Learning Products (DLP) zorgt voor 
interactieve oplossingen waarmee organisaties hun medewerkers 
begeleiden bij het gebruik van technologie en bij alles wat ze onder 
de knie moeten krijgen. Die oplossingen zijn vaak op maat maar er zijn 
ook een aantal star products: OASE, Escape Room App en InviQta.

Om die producten nog sterker in de markt te zetten zoeken we iemand 
die concrete en verfrissende digitale campagnes uitwerkt. 
Je zal zorgen voor brand awareness en meer lead generation. 
Bovendien zal je dashboards inzetten om het effect van de 
campagnes te meten en te optimaliseren.

Welke X-factors kruis je na de stage aan op je CV?

Je doet ervaring op met online marketing campagnes voor concrete 
innovatieve oplossingen. Je leert bij van een jong en dynamisch team 
en scherpt je communicatie skills aan.  

Welke X-factors heb je nodig om te starten?

• Creatieve geest met een feeling voor IT en voor digitale adoptie
• Grondige (theoretische) kennis van verschillende digital marketing  
   mogelijkheden

Interesse?

1. Surf nu naar xylos.jobs/stages.
2. Solliciteer. 
3. Ontvang een antwoord binnen de 7 werkdagen. 

Wie zal je begeleiden? Nhu Truong (Team Lead Digital Learning Products)

Op welk kantoor kan je terecht? Antwerpen Haven / Brussel

Hoeveel stageplaatsen? 1





Stage 8 - Data analyst: data modeling & reporting

Korte intro van het Xylos-team

Data: het nieuwe goud van de 21e eeuw. Bij Xylos en bij onze klanten 
proberen we steeds te zorgen voor verbetering van rapportages en 
het daaraan gekoppelde datawarehouse. Als student zal je de taak 
krijgen om de rapportages te definiëren en het fit-for-purpose data 
model op te zetten. 

De scope van deze opdracht zien we als volgt: 
1. Je analyseert en bepaalt de noden voor de rapportage
2. Je implementeert een data model

Welke X-factors kruis je na de stage aan op je CV?

Je werkt in een professionele omgeving waar ruimte is voor creatieve 
en innovatieve ideeën en komt in contact met een verscheidenheid 
aan business applicaties, waardoor je een breed beeld krijgt op IT.
 
Je komt in aanraking met alle fundamentele bouwstenen van het 
Microsoft Power BI &  Azure data verhaal, wat je een gegeerd stuk wild 
maakt op de arbeidsmarkt. 

Welke X-factors heb je nodig om te starten?

Kennis van Microsoft Power BI en Microsoft Azure Data Factory is een 
pluspunt.

Interesse?

1. Surf nu naar xylos.jobs/stages.
2. Solliciteer. 
3. Ontvang een antwoord binnen de 7 werkdagen. 

Wie zal je begeleiden? Wouter D’Hondt (Business Lead Data and AI)

Op welk kantoor kan je terecht? Antwerpen Haven

Hoeveel stageplaatsen? 2



Stage 9 - Data engineer: datawarehousing gebaseerd op Power BI

Korte intro van het Xylos-team

Data: het nieuwe goud van de 21e eeuw. Bij Xylos proberen we steeds te 
zorgen voor verbeteringen van het datawarehouse van onze klanten. Als 
student zal je de taak krijgen om datawarehouse op te bouwen in Microsoft 
Azure. Je stage zal een bereik hebben van het datamodel tot ETL technieken 
en data opslag. Daarnaast kom je in aanraking met:

• Microsoft Azure Data Factory
• Microsoft Azure Data Lake
• Microsoft Azure Databricks

De scope van deze opdracht zien we als volgt: 
1. Je analyseert en bepaalt de noden voor het nieuwe datawarehouse
2. Je implementeert de fundamenten van het datawarehouse

Welke X-factors kruis je na de stage aan op je CV?

Je werkt in een professionele omgeving waar ruimte is voor creatieve 
en innovatieve ideeën en komt in contact met een verscheidenheid 
aan business applicaties, waardoor je een breed beeld krijgt op IT.
 
Je komt in aanraking met alle fundamentele bouwstenen van het 
Microsoft Azure data verhaal, wat je een gegeerd stuk wild maakt op 
de arbeidsmarkt. 

Welke X-factors heb je nodig om te starten?

Kennis van Microsoft SQL en Microsoft Azure Data Factory is een 
pluspunt. 

Interesse?

1. Surf nu naar xylos.jobs/stages.
2. Solliciteer. 
3. Ontvang een antwoord binnen de 7 werkdagen. 

Wie zal je begeleiden? Wouter D’Hondt (Business Lead Data and AI)

Op welk kantoor kan je terecht? Antwerpen Haven

Hoeveel stageplaatsen? 2



Stage 10 - Knowledgebase Chat Robot 

Korte intro van het Bagaar-team

Bagaar is de expert in software platformen, smart products en -services. We 
werken in een omgeving waar we vele klanten support moeten geven, en 
dit over verschillende technologieën heen. Het opzetten van een knowledge 
base en het dagelijks beheren van deze kennis in het team is al een hele 
uitdaging. Kennis opslaan in tools is één zaak, deze er op een efficiënte 
manier uithalen een andere.

De stageopdracht bestaat erin om een chat robot (waarschijnlijk 
geïntegreerd in de tool Slack) te bouwen die in de backend met 
verschillende van onze knowledge bases verbonden is. De doelstelling is om 
zo via de Slack interface snel en efficiënt de gewenste gegevens van onze 
klanten op te halen. De data die moeten doorzocht worden bestaat zowel uit 
structurele data als ongestructureerde how-to data. Voorbeelden: 
Confluence wiki, JIRA en USD support tickets, CAMIS administratieve data, 
Sharepoint portal, ...

Welke X-factors kruis je na de stage aan op je CV?

Je zal ervaring opdoen met de integratie van verschillende en zeer 
diverse backend systemen, en zal de uitdaging moeten aangaan om 
deze op een uniforme manier via een chat robot aan te bieden. Deze 
integratie zal zowel functioneel (analyse) als technisch opgezet 
moeten worden. Het is ook een unieke kans om te ontdekken hoe 
kennis beheerd en gedeeld wordt binnen een kennisbedrijf. Je krijgt 
ook een overkoepelend inzicht in wat erbij komt kijken om klanten 
support te geven na oplevering van een project (incident en change 
management, noties van ITIL).

Welke X-factors heb je nodig om te starten?

Kennis van chat robot technologieën, Slack integraties en 
Azure platform

Interesse?

1. Surf nu naar xylos.jobs/stages.
2. Solliciteer. 
3. Ontvang een antwoord binnen de 7 werkdagen. 

Wie zal je begeleiden? Jannes van de Maele (Technology Manager Bagaar)

Op welk kantoor kan je terecht? Antwerpen Stad

Hoeveel stageplaatsen? 2



Stage 11 - Proces optimalisatie 

Korte intro van het Xylos-team

Bij Xylos werken we al geruime tijd aan de verbetering van onze processen 
om zo repetitief werk te vermijden en te optimaliseren. Want laat ons eerlijk 
zijn, niemand voert graag dezelfde taak meerdere keren per dag uit. 

Als stagiair procesoptimalisatie zal je een deepdiven in één van onze 
processen, die in kaart brengen en optimalisaties voorstellen a.d.h.v. tech-
nologie. Je bepaalt de “as is” en creëert de “to be”. Je vertrekt niet zomaar 
van een wit blad, maar kan beroep doen op de reeds gedocumenteerde 
informatie op basis van een “Antwerp Management School” techniek(en). 

Welke X-factors kruis je na de stage aan op je CV?

Je werkt in een professionele omgeving waar ruimte is voor creatieve 
en innovatieve ideeën en komt in contact met een verscheidenheid 
aan business applicaties, waardoor je een breed beeld krijgt op IT.

Je leert abstract denken en je leert omgaan met 
procesmodeleringstechnieken zoals DEMO en BPMN. Daarnaast kom 
je in contact met meerdere “stakeholders” en leer je hun noden en 
wensen goed te begrijpen. Die ervaring stoomt je klaar voor 
toekomstige functies als ‘IT-architect’. 

Welke X-factors heb je nodig om te starten?

Kennis van procesmodeleringstechnieken is een pluspunt.

Interesse?

1. Surf nu naar xylos.jobs/stages.
2. Solliciteer. 
3. Ontvang een antwoord binnen de 7 werkdagen. 

Wie zal je begeleiden? Dimitri Aerts (Director Operations and internal IT) / 
Wouter D’Hondt (Business Lead Data and AI) / 
Koen Hautekeete (CTO & Director Technology Services)

Op welk kantoor kan je terecht? Antwerpen Haven

Hoeveel stageplaatsen? 2



Stage 12 - HR  Campus Recruitment

Korte intro van het Xylos-team

Je doet stage binnen het Talent Acquisition-team van Xylos met als 
doel om studenten op een creatieve manier te overtuigen om bij Xylos 
te komen werken. 

Je ondersteunt bij de organisatie een aantal originele Young 
Graduate Program-initiatieven. Dat gaat van mailings tot fysieke en 
virtuele events. Daarbij is er ruimte voor je creatieve ideeën en om je 
organisatietalent te tonen. Je slaagt dan ook in om op een 
verfrissende manier te communiceren met jongeren. Zo werk je nauw 
samen met onze marketing ploeg om concepten inhoudelijk, praktisch 
en visueel tot stand te brengen. Kortom, je bouwt mee aan onze 
employer branding en zet ons als dynamisch bedrijf in de markt. 

Welke X-factors kruis je na de stage aan op je CV?

Je krijgt autonomie en ruimte om originele ideeën uit te werken en 
deze werkelijk tot stand te brengen. Ze kunnen niet ‘zot’ genoeg zijn 
voor onze jonge dynamische CEO (die van out of the box thinking zijn 
hobby maakt). Je zal hem dan ook regelmatig ontmoeten om ideeën 
uit te wisselen. 

Welke X-factors heb je nodig om te starten?

• Je volgt een HR- of marketing gerelateerde opleiding
• Je bent gedreven en niet bang om initiatief te nemen
• Je bent georganiseerd en vrolijk

Interesse?

1. Surf nu naar xylos.jobs/stages.
2. Solliciteer. 
3. Ontvang een antwoord binnen de 7 werkdagen. 

Wie zal je begeleiden? Nancy Vermeylen (Marketing & Event Coordinator)

Op welk kantoor kan je terecht? Antwerpen Haven
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