Door jouw I-phone of Android ontstaan er grote problemen! Los jij
die problemen zelf ook even op????
Dagelijks maken we geld over, en we doen dat meer en meer met onze mobiele telefoons . Het
aantal betalingen dat we online doen stijgt exponentieel. Een beetje nerd begrijpt dat dat een
grote druk legt op de IT achter dat betalingsverkeer.
In de praktijk blijkt dat er maar één type computer in staat is om al dat betalingsverkeer snel, veilig
en accuraat te verwerken: Mainframe. Mainframes, of z/os-systemen zoals producent IBM ze noemt,
kunnen volgens hen tot 2,8 miljard transacties per dag aan. (Je leest het goed: 2,8 miljard!)
De mainframes worden nu voornamelijk door babyboomers beheerd en deze generatie IT-ers gaat
op korte termijn afzwaaien, omdat ze met pensioen gaan. En dan… dan resteert er een groot gat,
omdat de opvolgers er doodgewoon (nog) niet zijn. Als we niet nu in actie komen, komt de
continuïteit van ons betalingsverkeer in het gedrang.
We zoeken voor onze klanten, in heel Europa, jonge mensen (< 35 jaar), die de komende jaren de
ruggengraat van onze samenleving, het betalingsverkeer, gaan beheren, continueren en verbeteren.
Mainmen gaat die nieuwe generatie mainframe specialisten opleiden. Je hoeft geen specifieke
voorkennis te hebben van Mainframe en/of betalingssystemen. Wij gaan je alles leren; we beginnen
van nul en zorgen dat je in twee maanden tijd kunt instromen bij onze klanten. Daar ga je direct aan
de slag om ons betalings- en transactieverkeer te continueren, te garanderen en te verbeteren.

Wij zoeken……
jonge mensen met bachelor diploma
die het geweldig vinden om (bijna) onzichtbaar werk te doen dat de economie letterlijk laat draaien
die graag een probleem oplossen
die helder kunnen communiceren
die het wonder van de snelheid en de mogelijkheden van ons betalingsverkeer zien
die verder kijken dan appjes bouwen en websites laten draaien
die een betaalde opleiding zoeken
die voor een baan met stabiele toekomst gaan.

Neem direct contact op met Mainmen
Bel of app: +31 612 308 380 of hello@mainmen.nl

