Young Graduate Traineeship: Junior Analist/Junior PM
Ga je binnenkort afstuderen, ben je recent afgestudeerd of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Beschik jij over uitstekende analyse- en communicatievaardigheden? Heb je een passie voor IT, maar
mis je nog de nodige ervaring?
Dan ben je bij Talent-IT aan het juiste adres. Wij zijn op zoek naar ambitieuze starters.

Young graduate traineeship: junior analist/junior PM
Samen met onze klant (regio Antwerpen) hebben we een Traineeship opgesteld voor analytische
young graduates. Na een intensieve opleidingsperiode, zal je aan de slag gaan bij onze klant. In eerste
instantie zal je starten als software developer om de uitdagende materie zowel langs technische als
business kant onder de knie te krijgen. Al vrij snel zal je meer functioneel/technisch of projectmatig
doorgroeien. Je zal gaan fungeren als bruggenbouwer, waarbij je enerzijds afstemt met de
softwaregebruikers om de context te begrijpen en anderzijds met het development team om de
specificaties te definiëren. Je fungeert hierbij als cruciale gesprekspartner en vertaalt hierbij de
behoeftes van de gebruikers naar de vereisten voor de developers. Je zal worden ingezet op diverse
en uitdagende projecten.

Waar ligt jouw uitdaging?
Je vindt uitdaging in het analytisch/project matig en conceptueel werken. Je verdiept je in de
problematiek en durft out-of-the-box denken. Je houdt ervan om de probleemstelling te achterhalen
en de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Verder zorgen jouw uitstekende
communicatievaardigheden ervoor dat je je kennis kan overbrengen naar verschillende groepen
mensen.

Hoe ziet het Traineeprogramma eruit?
▪
▪
▪
▪

Je start met een uitgebreide opleiding die begin september 2018 start.
Je wordt hierbij begeleid door de beste professionals die je de knepen van het vak zullen leren.
Daarna zal je on-the-job verder worden begeleid en kan het echte werk beginnen.
Gedurende het eerste jaar zal je opleidingen krijgen waar nodig: dit steeds onder constante
begeleiding van Talent-IT … we dompelen je onder!

Herken jij jezelf hierin?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt een bachelordiploma of tenminste dit denkniveau.
Je bent recent afgestudeerd/zal afstuderen of op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Je hebt een affiniteit met ICT en development.
Je bent sterk analytisch en je slaagt erin door te dringen tot de werkelijke behoefte achter de
vraag.
Je vindt het een uitdaging om je te verdiepen in complexe processen en wilt graag
projectmatig werken.
Je bent klantgericht.
Je bent stressbestendig en je bent in staat goede prioriteiten te stellen.

Interesse of wil je meer weten?
Mail dan je CV naar kaat.verbeeck@talent-it.be of bel naar 03/500.44.60, tot binnenkort!

www.talent-it.be

