Traineeship IT Infrastructure
Kickstart je een van jouw eerste jobs met het traineeship IT
Infrastructure

Waarom?
Wil je als starter meer uitdaging binnen systemen en netwerken? Wil je jouw basiskennis systemen-en
netwerken, cloud of security, … verder verdiepen? Dan krijg je vaak een uitgebreid en complex
takenpakket voorgeschoteld. Naast de technische kennis, zijn probleemoplossend denken en het
begrijpen van de noden van de klant belangrijk voor het bouwen en onderhouden van een futureproof IT-infrastructuur. Voor een junior zijn extra begeleiding en opleiding de sleutel tot succes.

Wat?
Wie droomt niet van een fulltime job, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan het ontwikkelen van
jouw technische skills en soft skills. En dat aan het begin van jou carrière?
Met dit traineeship groei je uit tot:
• Security netwerker
• Network engineer
• Security engineer*
• Cloud engineer
• Infrastructure consultant
*exclusief voor ingenieurs

Wie kan er deelnemen?
▪
▪
▪
▪

De ideale topstarter voor dit traineeship is een ingenieur of bachelor met specialisatie in
netwerken en systemen.
Je hebt geen tot twee jaar werkervaring
Als toekomstig specialist heb je een hands-on approach, werk je gestructureerd en bezit je een
groot verantwoordelijkheidsbesef.
Je denkt probleemoplossend en met jouw sterke communicatievaardigheden verzeker je een
optimale samenwerking met de klant.

Hoe ziet het programma er uit?
Het traineeship bestaat uit volgende elementen:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

een lange termijn opdracht (meerdere jaren) bij het bedrijf waar je jou zien matchen (cfr.
jobinhoud + cultural fit)
je verdiept je kennis van technologieën op basis van jouw nood en interesse (Cloud, security,
…)
Je krijgt certificatieprogramma’s, trainingen en events
daarnaast voorzien we een persoonlijk opleidingsbudget
je schaaft je job skills bij in een specifiek opleidingsprogramma voor IT'ers en ingenieurs
de coach daagt je uit om jezelf in vraag te stellen tijdens persoonlijke coaching sessies
je focust op de ontwikkeling van je soft skills in onze Impact AcadeMe
je leert van andere topstarters, alumni en experts tijdens workshops, business games en fun
events

Meer info over de klanten waar we mee samenwerken en een gedetailleerde beschrijving van het
programma vind je in deze brochure.

Voordelen
▪
▪

▪
▪

Je werkt onder een vast contract van onbepaalde duur.
Daarbij krijg je een compleet arbeidsvoorwaardenpakket inclusief bedrijfswagen met
tankkaart, gsm met abonnement, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,
dagvergoeding, 32 verlofdagen...
Toegang tot onze trainingen, Pluralsight, ImpactAcadeMe
Een individuele coach, die je helpt groeien als professionele starter

Bekijk onze FAQ.

Planet Talent
De traineeships van Planet Talent stomen hooggeschoolde starters - topstarters - klaar voor de
toekomst. Jij kiest in welke track je een topstarter wil worden: IT development, IT infrastructuur,
Business & IT, Sales of Management. Elke track heeft een specifiek opleidingsprogramma waarin je
jouw hard skills aanscherpt. Maar het grootste verschil met standaard traineeships vind je in
onze Impact AcadeMe: tijdens bootcamps, workshops en coaching sessies focus je op jouw
persoonlijke groei en het ontwikkelen van je soft skills.
Al deze kennis is natuurlijk niets waard als je ze niet kan toepassen. Daarom start je meteen in een
opdracht bij één van onze klanten. Niet zomaar een bedrijf, maar de start up, KMO of multinational die
het best bij jouw ambities past. Zo blijf je leren en maak je impact vanaf dag één.

