IT
TRAINEESHIP

COLLEGA’S VERTELLEN...

LISA VAN RIJN
Integratiespecialist Virtual Sciences
“Tijdens de bootcamp leer je in korte
tijd ontzettend veel, maar ook na
de bootcamp krijg je de tijd om je
verder te verdiepen in de software
specifiek voor jouw team. Zo kun je
goed voorbereid starten bij de klant.
Ik heb nog veel contact met de
andere trainees, ook uit de andere
klantteams. Zo kun je ook na de
bootcamp nog veel van elkaar leren.
Daarnaast is het ook super gezellig!”

RICK VAN BERLO
Java Developer First8

SVEN KOOIMAN
DevOps Engineer
Conclusion Xforce

“Vorig jaar heb ik mijn hbo-diploma
Informatica behaald en ik wilde
mij graag verder verdiepen in
Java. Ik zocht een baan waarbij
ik mijzelf kan zijn en kan blijven
ontwikkelen. Bij First8 krijg ik
deze kans: als Java Developer
werk ik aan gave projecten voor
verschillende opdrachtgevers.
Ik heb het heel erg getroffen met
mijn eerste baan.”

“Als DevOps engineer ben ik de
smeerolie tussen de developers en
infrastructuur. Daardoor schakel
ik constant tussen verschillende
expertises en leer ik elke dag wel
iets nieuws over een ander vak
gebied. In een traineeship krijg je
de basis kennis en vaardigheden
om bij bedrijven een belangrijke
bijdrage te leveren.”

IDENTITEIT CONCLUSION
Zie ons als bruggenbouwer. Tussen heden en toekomst. Tussen mens en technologie. Met een ecosysteem van
26+ expertbedrijven op het vlak van businesstransformatie en IT-services bedienen wij bedrijven en overheden
op hun digitale reis naar morgen.
Kijkje in de IT keuken
Interesse in IT? Maar weet je niet precies waar jouw kracht ligt? Dan is het driejarige IT-traineeship iets voor
jou. Je maakt kennis met de diversiteit van bedrijven binnen Conclusion en leert meerdere technieken kennen.
Je leert het vak in een rap tempo, maar wel in jouw tempo. Samen met je persoonlijke coach start je met een
klantvraagstuk. Vanaf dat moment vertaal je zakelijke behoeftes naar slimme IT-oplossingen.

IN HET HART
VAN DE SAMENLEVING
Conclusion draagt bij aan
maatschappelijke IT-projecten.
We helpen met het versnellen
van de energietransitie
en laten werk, zorg en
vervoer veiliger en
efficiënter
verlopen.

Conclusion geeft je de
mogelijkheid mee te doen
aan sportieve events.

KLANTEN

EEN SELECTIE
VAN ONZE KLANTEN

FLEXIBELE
WERKTIJDEN

DOORGROEI
MOGELIJKHEDEN

Je hoeft niet onnodig
in de file te staan.
Wij geloven in het efficiënt
indelen van tijd.

GOED STARTSALARIS!
MET GROEIPOTENTIE
EN EEN UNIEKE
MOBILITEITSREGELING
COLLEGA’S

INFORMELE ACTIVITEITEN

We organiseren pizzasessies, etentjes en
(bord)spelavonden. Ook hebben we elke
donderdagmiddag een borrel in Cloud
22 op ons hoofdkantoor in Utrecht, met
hapjes, drankjes en live muziek van de
Conclusion Band.

ECOSYSTEEM MET
26+ BEDRIJVEN

SAMEN SPORTEN

PERSOONLIJKE
COACHING

Conclusion breed

GOT WHAT
IT TAKES?

YOUNGCLUSION

Is een Conclusion
breed initiatief. Een
Afgeronde bèta hbo- of
community voor iedereen
wo-opleiding
met een jonge geest.
Door middel van
Affiniteit met IT en
informele activiteiten
analytisch onderlegd
leggen zij de verbinding
tussen collega’s binnen
ons ecosysteem.
Communicatief
vaardig
Oplossingsgericht

HYBRIDE
WERKEN

We gaan voor

DE LANGE TERMIJN
samenwerking!

DE TECHNISCHE BOOTCAMP

WIJ GELOVEN IN JE!

IT SPECIALIST
• Integratiespecialist
•C
 loud/DevOps Engineer
• Java Developer

CASUS & EINDPRESENTATIE

INFORMELE
ACTIVITEIT

SOFTSKILLS
• Consulting skills
• Presentatie skills

PROGRAMMA
• Integratie
• Cloud
• Containerization
• Automation
• Java

INFORMELE
ACTIVITEIT

DE BOOTCAMP
DUURT 7 WEKEN

START

NA DE BOOTCAMP

EEN DRIEJARIGE OPLEIDING OP MAAT.

TOTALE TIJDSDUUR IS 3 JAAR

START

FASE 1

FASE 2

FASE 3

•T
 raject van 1,5 jaar.
• 3x één (klant)case bij Virtual
Sciences, First8 en Conclusion
Xforce van een half jaar.
• Presenteer jouw cases aan
de architect board, het MT én
jouw mede IT-trainees.

•K
 ies bij welk
bedrijf je verder
wilt (passend bij
ambitie, groei,
mogelijkheden).

•G
 especialiseerde
trainingen en
examens die
aansluiten bij het
door jou gekozen
bedrijf.

SUCCES

• Tijdens gehele traject begeleiding van een senior IT-consultant.
• Je neemt actief deel aan kennissessies, ook jouw input en visie vinden wij belangrijk.
• Behaal diverse technische certificaten.

Kernspeler in het ontwikkelen
van veilige, benaderbare,
inzichtelijke applicaties vanuit Java
& Open Source.

Integratiespecialist van Nederland.
Implementeert en beheerst hybride
integratieoplossingen voor succesvolle digitale transformaties.

Gepassioneerde specialisten op
het gebied van Ansible, OpenShift,
AWS, monitoring en application
management.

Anja Leber
+31657443150
traineeship@conclusion.nl

