Vacature: Afstudeeropdracht: De toekomst van gezondheid
Op zoek naar een uitdaging?
In het kort

Wil je met design impact maken op de toekomst van gezondheidsapps? Ben jij opzoek naar een

afstudeeropdracht waarmee je potentieel miljoenen mensen hun leven mee gaat verbeteren? Wij
zijn opzoek naar een leergierige, gedreven en enthousiaste student met passie
applicatieontwikkeling.
Over het bedrijf

RabbitQuest B.V. (www.rabbitquest.com) ontwikkelt innovatieve technologische

gezondheidsoplossingen. Een van deze oplossingen is de NewU applicatie. NewU helpt gebruikers
op een leuke, makkelijke en effectieve manier gezonde gewoonten opbouwen door het

combineren van de wetenschap over gezondheid met technologie en UI/UX design. RabbitQuest

B.V. is een snel groeiende onderneming met jonge werknemers die werken in een gemoedelijk en
uitdagend sfeer.
Functieomschrijving

Ben jij analytisch ingesteld? Wil jij alles weten over hoe je een applicatie zo goed mogelijk kunt
maken? In deze afstudeeropdracht ga je aan de slag met de volgend uitdaging:

Het analyseren van de NewU applicatie, onderzoek doen naar feedback van gebruikers, onderzoek
hoe het product verbeterd kan worden en het afleveren van een adviesrapport met daarin een
verbeterd prototype. De volgende punten hebben betrekking op je opdracht:
•
•

Analyse van het huidige product

Multidimensionaal onderzoek naar verbetering van het product (interviews,
marktonderzoek, literatuuronderzoek)

•

Adviesrapport met concrete aanbevelingen

Profiel
Je bent leergierig en hebt een growth mindset.
Je bent analytisch ingesteld.

Je hebt passie voor gezondheid en wilt anderen hierbij helpen.
Je bent proactief ingesteld.
Wat bieden we je?
Deelname aan een snel groeiend gezondheidsinitiatief.

Een unieke leerervaring zowel in je vakgebied als daarbuiten.
Veel eigen inbreng en verantwoordelijkheden.

Dare to Dream

Bij deze stage wordt je door verschillende experts begeleid met kennis in de domeinen van
marketing, business strategy, design, UI/UX, persoonlijke ontwikkeling en meer.
Mogelijkheid om te werken aan eigen competenties naar keuze.
Vergoeding: in overleg

Tijdsduur: 3 tot 6 maanden
Solliciteer
Heb je interesse? Mail je cv en motivatiebrief naar info@rabbitquest.com.
Wij kijken ernaar uit om je te ontmoeten.

Dare to Dream

