
START

COLLEGA’S VERTELLEN...

KEVIN 
Psychologie en  
Neuro wetenschappen 

‘Als integratiespecialist heb  
je een hele technische baan,  
maar sta je ook midden in 
een bedrijf. Je moet tege-
lijkertijd met techniek en 
mensen om kunnen gaan. 
Na een jaar hard werken, 
een steile leercurve, en een 
tevreden klant ben ik  
ontzettend enthousiast!’

THOMAS 
Informatica

‘ In het traineeship komen 
veel nieuwe technologieën  
voorbij die erg leerzaam 
zijn. Sinds de bootcamp 
werk ik binnen het DevOps 
team waar ik mij bezig 
houd met het moderniseren 
van één van de applicaties. 
De huiselijke sfeer spreekt 
mij erg aan en er wordt 
naar mijn advies geluisterd.’
 

JASPER 
Toegepaste Wiskunde 

‘ Ik kijk met veel plezier 
terug op de bootcamp van 
het traineeship. Voor ieder 
was het vak Data Integratie 
nieuw. Aan het eind van de 
bootcamp kregen we een 
case. Er kwamen veel colle-
ga’s kijken naar de eind-
presentatie. Dit gaf mij het 
gevoel dat ik bij een hecht 
bedrijf ben gaan werken.’

OSCAR 
 Bedrijfseconomie 
Informatiemanagement 

‘Ik kijk met een zeer positief 
gevoel terug op de boot-
camp en mijn eerste klant. 
Na 6 maanden merkte ik 
dat ik erg zelfstandig kon 
werken. Het eerste Mini-
mum Viable Product gaat 
binnenkort live en daar heb 
ik alle vertrouwen in! Reden 
voor een feestje!’ 
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TRAINEESHIP 
DATA 
INTEGRATIE 
SPECIALIST

10 KEER 
per jaar vindt 
er een Special  
Interest Group 

plaats waar 
kennis op 

een informele 
manier wordt 
gedeeld door 
specialisten 
uit het vak.

Binnen ons TRAINEESHIP vinden wij 
het belangrijk dat je wordt begeleid. 
Zo krijg je PERSOONLIJKE COACHING, 
een senior collega als buddy en werk 
je in een ervaren SCRUM-TEAM.

INFORMELE ACTIVITEITEN vinden wij belangrijk! Zo organiseren wij escaperooms,  
pizzasessies, etentjes en bordspelavonden. Ook hebben we elke DONDERDAGMIDDAG  
EEN BORREL in cloud22 op ons hoofdkantoor in Utrecht met hapjes, drankjes en live muziek 
van de Conclusion band waarin ONZE CEO TROMPET SPEELT! 

In totaal 
werken er ruim 

70 
specialisten bij 

Virtual Sciences.

GOT WHAT IT TAKES? 
•  MINIMAAL AFGERONDE  

HBO-OPLEIDING
•  AFFINITEIT MET PROGRAMMEREN 
•  COMMUNICATIEF VAARDIG 
•  OPLOSSINGSGERICHT

CAN YOU DIG IT? 
Virtual Sciences zoekt, graaft en haalt 
‘waarde’ naar boven door integratie en 
API’s. Zo ga je aan de slag met het 
evalueren van de applicatie-architectuur 
en het ontwerpen, documenteren en 
implementeren van integratie-oplossingen.

FLEXIBELE 
WERKTIJDEN 
JE HOEFT NIET ON-
NODIG IN DE FILE TE 
STAAN. WIJ GELOVEN 
IN HET EFFICIËNT 

INDELEN VAN TIJD.

EEN START-
SALARIS DAT 

PAST BIJ JOUW 
GROEIPOTENTIE!  

auto, telefoon, laptop

ONZE IDENTITEIT 
We zijn onderdeel van Conclusion, en pakken het allemaal nét even anders aan. Conclusion is een 
organisatie met meer dan 25 verschillende bedrijven in 1 ecosysteem. Met ruim 1.750 collega’s 
verbeteren wij dagelijks kritische bedrijfsprocessen van onze klanten. Ieder bedrijf is expert in eigen 
vakgebied en vult elkaar aan. Daar zit onze kracht. Met lef en ondernemerschap bereiken we het 
beste resultaat. Dat is onze aanpak. Ook de jouwe?

Het traineeship 
vindt 2 keer 
per jaar plaats.

WE GAAN 
VOOR DE 
LANGE 
TERMIJN 
SAMEN-
WERKING!

ELK JAAR ZIJN ER MOGELIJKHEDEN 
OM NAAR (INTERNATIONALE) 
CONGRESSEN TE GAAN, ZOALS DE 
IBM TECH UNIVERSITY.

VIRTUAL SCIENCES 
BESTAAT 

20 
JAAR! 

HOE ZIEN DE KLANTOPDRACHTEN ERUIT? 
Al snel help je verschillende opdrachtgevers om de BRUG TE SLAAN  
tussen de BUSINESS en de IT. Hoe? Door de klantvraag te vertalen naar 
de best passende oplossing. Jij kijkt continu naar hoe het nog beter kan.  
Een aantal jaren en projecten verder, ADVISEER JE OP ARCHITECTUUR- 
NIVEAU en train je zelf collega’s of medewerkers van de klant.

DE BOOTCAMP 
DUURT 6 WEKEN

INFORMELE 
ACTIVITEIT

INFORMELE 
ACTIVITEIT

YOU MADE IT!

CASUS & EINDPRESENTATIE

PROGRAMMA
•  Cloud integratie
•  Container management
•  Continuous integration/ 

continuous delivery

SOFTSKILLS 
•  Consultingskills 
•  Presentatieskills

DE TECHNISCHE BOOTCAMP 
WIJ GELOVEN IN JE!

NA DE BOOTCAMP 
EEN DRIEJARIG OPLEIDINGSPLAN OP MAAT.

PROOF 
OF CONCEPTS 
ONTWIKKELEN 

MET 
INNOVATIEVE 
TECHNIEKEN

DOOR DIT 
TRAJECT BEN 

JE NIET ALLEEN VAN 
BETEKENIS VOOR 
DE KLANT MAAR 

WERK JE OOK MEE 
AAN INTERNE 
INNOVATIEVE 
PROJECTEN

OUT OF 
THE BOX 
DENKEN

ZOWEL 
SPECIALISEREN 

ALS KENNIS 
VERBREDEN


