JAVA acADDemICTs

Functie
Voor de verandering starten we niet met een oplijsting met alles wat we van jou verwachten, nee, we
geven graag mee wat wij jou te bieden hebben. Ben je er klaar voor?







We weten dat je al een mooie opleiding achter de rug hebt, maar we bieden nog enkele
maanden intensieve en vooral praktijkgerichte opleidingen. Niet enkel de technische
aspecten komen aan bod, maar ook trainen we jouw soft skills. We leren jou bijvoorbeeld
hoe je het best iets presenteert en hoe je klantvriendelijk communiceert. Hieronder vind je
het complete overzicht.
Een mooi salarispakket, met niet alleen een brutoloon, maar ook verzekeringen,
maaltijdcheques, laptop (met licentie IntelliJ Idea) en netto vergoedingen. Klinkt niet slecht,
toch?
Natuurlijk krijg je ook een bedrijfswagen en wat voor een: een ongelooflijk hippe Audi A1. Je
hebt ze misschien al zien rijden?
Je zal werken bij België ’s grootste IT supplier, wat ook wil zeggen dat we hele mooie
projecten voor je klaarliggen hebben.
Wil je doorgroeien naar Team Lead of Architect? Of beslis je op een bepaald punt in je
carrière dat je liever de overstap wil maken naar Functioneel Analist, Test Engineer, Trainer,
Agile Coach, ... het is allemaal bespreekbaar en mogelijk.

Wat houdt de functie in?

Met het acADDemICT Junior Track zijn we op zoek naar Junior Java Consultants die het beste van
zichzelf willen geven en zich willen blijven ontwikkelen in hun domein.
Nadat je onze training hebt doorlopen, een intensieve track van 3 maanden die boordevol zit met de
laatste nieuwe technologieën, ben je klaar om je tanden te zetten in 1 van de projecten die we bij
onze klanten realiseren.
Het is een consultancy job, wat inhoudt dat je veel afwisseling zal hebben in het werk dat je doet, dat
je massa’s zal bijleren en vooral ook dat je het verschil kan maken bij onze vele klanten.
AcADDemICT opleiding










Java 8, Java & XML, JAXB, JAXP,
Java Enterprise Edition: EJB, JPA, JSF, Webservices, Servlets, JSP, …
Spring
Security, SQL Tuning
Maven, ALM Tools
Best practices, Agile, Scrum, Testing & QA
Angular JS, HTML, CSS, UX
Phonegap, Android, iOS, Windows Phone




Communication & presentation skills, CV training,…
2 uitdagende projectoefeningen

Jouw profiel




je hebt al een basiskennis van Java
Je kan in augustus, september of oktober 2018 opstarten
Je bent leergierig en kan niet wachten om je talenten verder te ontplooien

Ons aanbod
Je belandt in een innovatief bedrijf dat jouw passie en ambitie deelt. Daarnaast geeft Realdolmen
jou graag deze voordelen:






Héél veel kansen om te leren en je persoonlijk te ontwikkelen
o waaier aan opleidingsmogelijkheden, zoals Pluralsight, Cevora, Devoxx, Java
Community Conferences, DevStories, DevLabs, etc.
o persoonlijk ontwikkelingsplan
een competitief salarispakket met aantrekkelijke extralegale voordelen, zoals
hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques en verschillende andere zéér
interessante netto voordelen.
bedrijfswagen met tankkaart
32 verlofdagen

