Word expert in JAVA!

Junior Class: JAVA DEVELOPER
Regio: Waregem
Welkom bij Talent-IT
Talent-IT is een ICT sourcing bedrijf. Onze dagelijkse bezigheid? Het matchen van IT-Talenten, jullie
dus, met de juiste klant. Elke IT-professional is bij ons aan het juiste adres, wij bieden verschillende
IT-beroepen en technologieën aan. Ben je op zoek naar een permanente functie of eerder een
project? Alles is mogelijk! Onze business is Talent Management: het aantrekken, behouden, coachen,
opleiden en motiveren van IT-Talent. Wij richten ons niet enkel op de juiste technische vaardigheden.
Wij kijken veel verder dan dat. Zo zijn wij er van overtuigd dat ook de juiste motivatie, attitude en
persoonlijkheid belangrijke elementen zijn in het matching-proces.
Wat maakt ons zo anders? Ons werk draait om jou! Talent-IT werkt met een volledig persoonlijke,
medewerker gerichte benadering.

Starten in de IT?
Dan zit je bij Talent-IT goed! Onze Masterclass is volledig gericht op gemotiveerde juniors. Tijdens
een korte, intensieve opleiding leer je alles over JAVA. Dit verder bouwend op je kennis die je al hebt
opgedaan in een vorige opleiding. Onze ervaren professionals begeleiden je een maand lang. Na een
maand ben je helemaal klaar voor het echte werk en start je vast in dienst bij de klant.

Klinkt interessant? Dan ben jij misschien wel de persoon naar wie wij op zoek
zijn!
•
•
•
•
•
•
•

Programmeren is helemaal je ding?
Je beschikt over een mooie basiskennis in OO programmeren?
Je hebt een proactieve en klantgerichte houding?
Beschik je over een analytisch en ‘lerend’ vermogen?
Je durft verantwoordelijkheid te nemen?
Je doet niet liever dan in een team werken?
Je bent creatief, flexibel en gemotiveerd?

Lees dan zeker verder!

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een door ons betaalde specialisatietraining in JAVA, verder bouwend op je kennis.
Een vast contract van onbepaalde duur bij een leuke attractieve werkgever.
Een marktconform salaris met extra legale voordelen.
Een ervaring om nooit meer te vergeten.
Regio: Waregem

Klaar voor die stap in de IT?
Mail nu je cv en motivatie naar Kaat.Verbeeck@talent-it.be.

