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Vacature - Trainee VR 

 

*Zet Oculus Quest 2 op* Begint met het spelen van ‘Beat Saber’. *Slaat een 

cactus van het bureau*  

-Misschien handig om dit op een plek te doen met meer ruimte-   

 

Wat is STUDENT-labs: Ben je op zoek naar een relevante bijbaan? STUDENT- 

labs is een unieke samenwerking tussen studenten, opdrachtgevers en RIO 

Projects bv. STUDENT-labs biedt een platform vol met kennis, innovatie, en een 

fris perspectief om studenten in het ruimtelijk en bedrijfskundig domein te 

koppelen aan het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en 

(semi)overheden.  

 

Ben jij geïnteresseerd in Virtual Reality, Augmented Reality of zelfs Mixed 

Reality? En, lijkt het je leuk om deze technologieën toe te passen in 

gebiedsontwikkelingsprojecten? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Ontdek de mogelijkheden van VR! (https://kuula.co/share/collection/7Pjnn) 

 

Voor STUDENT-labs ga je aan de slag met ruimtelijke vraagstukken waar een 

potentieel ligt voor VR, AR en/of MR. Bovendien zul je direct betrokken zijn bij de 

opzet en uitvoering van een XR-programma binnen één van onze projecten: 

Campus Eemsdelta Groningen.  

Je gaat werken onder professionele begeleiding voor maximaal acht uur per 

week.  

 

Wij zoeken iemand met de volgende eigenschappen:  

• Je bent ambitieus aangelegd. 

• Je hebt een gevoel voor creativiteit en kan dit uiten. 

• Je hebt een frisse blik met vernieuwende ideeën. 

• Je kan assertief handelen. 

• Je bent een enthousiaste samenwerkingspartner. 

• Je kan zelfstandig werken 

• Je hebt ervaring of een grote affiniteit met VR, AR en/of Mixed reality. 

• Ervaring met het ruimtelijk domein, hetzij via de praktijk of de 

universiteit/HBO, is een pré.  
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Wat bieden wij jou? 

• Een uitdagende baan met veel vrijheid. 

• Een kans om relevante werkervaring op te doen. 

• Een tijdelijke baan om een mooi zakcentje te verdienen (met kans op 

verlenging). 

• Je komt te werken binnen een team met leuke collega’s die net als jij 

gedreven zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan een groter 

geheel. 

 

Kan jij je vinden in het bovenstaande en ben je geïnteresseerd? Neem contact op 

via info@student-labs.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


