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Amsterdam en omgeving

Ben jij iemand van het praktijkleren, maar besef jij je heel goed dat een hbo opleiding een slimme
investering is? Ben jij iemand die nieuwe dingen te probeert en met gemak het overzicht bewaart?
Heb jij die immense voorliefde voor IT? Dan is deze vacature iets voor jou!
JOUW ROL
Bij InWork mag je jouw eigen Traineeship gaan invullen. Dit doe je tijdens je hbo deeltijd ICT studie.
Met andere woorden: De theorie die je op doet tijdens je studie mag je direct toepassen in je werk.
Samen met een coach bepaal je waar je aan wilt werken. In het begin ga jij je voornamelijk
bezighouden met het constateren en oplossen van IT problemen, zowel op de korte als lange
termijn. Door de combinatie van werkervaring en studeren, zal je uitgroeien tot een volwaardig
Business IT Professional.
WIJ ZIEN GRAAG
• Je studeert hbo deeltijd ICT;
• Je bent 32 – 36 uur per week beschikbaar;
• Je bent communicatief sterk;
• Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs;
• Je woont in (de omgeving van) Amsterdam.
JIJ KRIJGT
• Een marktconform salaris;
• De mogelijkheid om certificaten te behalen, zoals ITIL, BiSL, Agile, Lean Six Sigma, R, etc.;
• Een leaseauto of NS-Business Card, ook privégebruik;
• Een coaching- en opleidingstraject met begeleiding door een persoonlijke coach;
• De aansluiting bij ons netwerk dat bestaat uit een brede range van partners.
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REAGEREN?
Herken jij jezelf in het bovenstaande en wil je graag reageren? Neem dan contact op met Siem van
Eijndhoven via 06-86881839 of svaneijndhoven@inwork.nl.

Tot snel!
__________________________________________________________________________________
OVER INWORK
InWork is sinds 2006 de zakelijke dienstverlener binnen de IT en techniek. Onze corebusiness is het vinden
en verbinden van Professionals. Wij werven enthousiaste Professionals en helpen ambities waar te maken.
Dit doen wij door opleidingen, trainingen en persoonlijke coaching te bieden die aansluiten bij het gewenste
groeipad. Daarnaast hebben wij uitdagende projecten bij interessante opdrachtgevers.
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