Ben je recent afgestudeerd en op zoek naar een
volgende stap in je carrière?
Heb je een passie voor IT en zou je graag aan de slag gaan binnen Data
engineering?
Dan ben je bij Talent-IT aan het juiste adres. Wij zijn op zoek naar ambitieuze
starters. Word jij de Data Engineer die we zoeken?

Master Class: Data Engineering
Samen met onze klant in regio Waregem organiseren we een Master Class Data Engineering. We zijn
op zoek naar young professionals die, na een intensieve opleidingsperiode van 4 weken, aan de slag
gaan als Data Engineer. Je bent verantwoordelijk voor het design, de ontwikkeling, onderhoud en
documentatie van datasystemen. Vind jij moeiteloos de weg tussen de cijfers? Hou je ervan om
technisch uitgedaagd te worden? Wil je bezig zijn met alle vormen van data? Lees dan zeker verder!

Hoe ziet de Master Class eruit?
• Een intensieve bootcamp van 4 weken.
• Een betaalde opleiding door de beste professionals die je de kneepjes van het vak zullen
leren.
• Een verdere on-the-job training om het beste uit je carrière te halen.
• Nog verdere opleidingen afhankelijk van de nood.
• Startdatum: September 2018.
Naar wie zijn wij op zoek?
• Je hebt een master denkniveau of diploma.
• Je bent enorm gemotiveerd en hebt een grote interesse in alles wat met data te maken
heeft.
• Wil jij alles te weten komen over Datawarehouses, Qlikview, Google Cloud Platform en veel
meer?
• SQL kent voor jou geen geheimen.
• Je bent zelfstandig en hebt een analytische geest.
• Je kan goed communiceren in het Nederlands en Engels.

Interesse?
Aarzel niet en neem onmiddellijk contact op met Ruud Reusens. Hij zal je de verdere sollicitatieprocedure toelichten en je begeleiden naar de job van je dromen!
T: 03/870.51.56 G: 0468/33.03.51 E: Ruud.Reusens@Talent-IT.be
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