Excite your future als Young
Professional
Je bent net afgestudeerd en je kunt jezelf
Young Professional noemen. Het vakmatig en
persoonlijk verder ontwikkelen van jezelf
vind je belangrijk. Het najagen van een
mooie carrière als een TIBCO engineer,
Oracle specialist, Microservices consultant,
DevOps Architect, Data & Analytics specialist
of misschien wel Project Manager Integratie
staat hoog op je agenda.
Herkenbaar? Dan ben je dus zorgvuldig op zoek
naar een eerste baan, die je voldoende uitdaging
biedt en je tegelijkertijd stimuleert om het beste
uit jouw IT carrière te halen. Komt je
persoonlijkheid hierin tot uitdrukking? Wellicht is
werken bij Devoteam dan wel iets voor jou! Lees
snel verder om te zien wat wij jou allemaal te
bieden hebben.

Lifecycle Devoteam Futures

Selectiedag

Start IT Traineeship
Eerste 5 maanden

Contract tekenen

Eerste project
19 maanden

Start van
Devoteam Futures
2 jaar

100% praktijk
permanent

IT Traineeship
Als Young Professional bij Devoteam volg je met
andere jonge talenten één van de breed opgezette
IT Traineeships met daarin een uitdagende
combinatie van leren en doorlopen van challenges.
We stomen je in 5 maanden klaar tot een hoog
gekwalificeerde, breed inzetbare en zeer gewilde
Consultant! Dit realiseren we door intensieve
begeleiding, door onze senior consultant, op zowel
persoonlijk als vakinhoudelijk vlak. Tijdens de
opleiding is geen dag hetzelfde. Je ontwikkelt je
dan ook in een hoog tempo en op hoog niveau.
Meld je aan via recruitment@devoteam.nl
voor de Devoteam Futures!

Devoteam group

Dit zijn wij...
Bij Devoteam leveren we innovatieve
technologie consulting voor business. Onze 4.500
professionals zorgen ervoor dat onze klanten hun
digitale uitdagingen overwinnen. Actief in 17
landen in Europa en het Midden-Oosten en met
meer dan 20 jaar ervaring, verbeteren wij
bedrijfsresultaten door bedrijven te helpen
succesvol te zijn in de digitale wereld. We
bouwen een IT-infrastructuur voor de digitale
wereld en zorgen dat iedereen hierop kan
aansluiten.

Golf Event
Na een periode van twee
maanden, die in het teken staan van
intensieve training, word je
traineeship voor een hele dag onderbroken. Deze dag staat dan namelijk
in het teken van ontspanning. Je zult
samen met je mede trainees afreizen naar de golfcourse van Moyland
International in Duitsland.

Devoteam behaalt jaarlijks een omzet van boven
de €550 mln.
Wij zijn Digital Transformakers.

Serbia Event

Dit ben jij...
•

Je hebt een hbo diploma, bij voorkeur
(bedrijfskundige) informatica;

•

Je hebt aantoonbaar goede studieresultaten;

•

Je deed naast je studie verschillende
nevenactiviteiten;

•

Je voert graag technische opdrachten uit;

•

Je sociale, analytische en communicatieve
vaardigheden zijn uitstekend;

•

Je bent klantgericht en creatief, je
aanpassingsvermogen is groot, je kunt goed
samenwerking en je gaat voor het beste
resultaat.

De eerste drie maanden van de IT
traineeships staan in het teken van
trainingen en een challenge. De
laatste maand staat voornamelijk in
het teken van het drie weken durende Serbia Event.

Mogelijke IT Traineeships:


IT Traineeship DevOps



IT Traineeship Integration Oracle



IT Traineeship Integration Microservices



IT Traineeship Data & Analytics
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