Software trainer
Vind jij opleidingen ook zo belangrijk voor de groei van een individu? Ben je bovendien gepassioneerd
door IT én wil je die kennis maar al te graag delen met anderen? Dan is de job van software trainer bij
Xylos, dé marktleider in IT opleidingsdiensten, misschien wel op jouw lijf geschreven!

Jouw taken
•
•
•
•

Als software trainer ben je verantwoordelijk voor het opleiden en coachen van eindgebruikers
in verschillende softwarepakketten en -applicaties (al dan niet gecombineerd met soft skills)
Je geeft opleidingen in verschillende leervormen: klassikaal, demo’s, webinars, coachings, …
Je analyseert de opleidingsnoden van onze klanten en geeft gericht advies
Je bedenkt nieuwe invalshoeken rond onze opleidingsdiensten en werkt nieuwe initiatieven uit
van a tot z

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een uitstekende kennis van Microsoft Office en Office 365. Wat je nog niet kent, leer je
wel bij ons
Je hebt een passie voor software en staat steeds te popelen om nieuwe technologieën uit te
testen. Mensen noemen je soms een ‘geek’
Dankzij je goede communicatievaardigheden weet jij als geen ander je publiek te begeesteren
Met jouw aanpak loods jij onze klanten gemakkelijk door de verandering die nieuwe software
met zich meebrengt
Je bent minstens tweetalig (NL-FR) en liefst drietalig (EN)
Je werkt gestructureerd
Je hebt interesse in bedrijfsprocessen
Je bent bereid om dagelijks verplaatsingen te maken naar onze klanten in heel België

Maar bovenal blaak je van enthousiasme en motivatie om anderen jouw kennis over te brengen!

Xylos inspireert mensen met technologie
Bij Xylos inspireren we mensen met nieuwe technologieën rond Big Data & Analytics, Internet of
Things, Mixed Reality en Infrastructure as Code om zo bij te dragen tot het realiseren van hun
zakelijke objectieven. In dit licht lanceerden we enkele digitale brands: IntoApps, Neo en Bagaar.
We zijn reeds meer dan 30 jaar gepassioneerd actief in de ICT-sector en werken momenteel met +250
collega’s op drie locaties: Antwerpen, Brussel en Herentals. Onze klanten zijn grote spelers in
sectoren zoals het bankwezen, de productie-industrie, de telecommunicatie, de openbare sector en de
dienstverlening.
Bij de business consumer is Xylos een naam met uitstraling. Dit komt door onze teams die bestaan uit
getalenteerde en geëngageerde mensen die een echte toegevoegde waarde creëren in dit tijdperk van
digitale transformatie. Onze echte ambitie - om een geweldig bedrijf te zijn om voor (en met) te werken
- wordt versterkt door onze 3 bedrijfswaarden: 'Take Care', 'Grow' and 'Do it with Passion'.
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Xylos werkt, ook in jouw voordeel !
Xylos is een organisatie met een grote ambitie en een gezonde financiële fundering. Bij ons staan de
mensen centraal en ligt de focus op professionalisme. “Werken bij Xylos doe je met volle goesting”.
Want:
•
•
•
•
•

Je belandt in een inspirerende omgeving die het beste in jou naar boven brengt.
Je surft mee op een golf van enthousiaste collega’s. Hard werken dus, maar minstens even
hard plezier maken.
Verse soep, heerlijk fruit en een bedrijfsrestaurant vol lekkers houden je energie op peil.
Nood aan wat afleiding? Jij vraagt, wij draaien. Kijk maar eens naar onze kalender vol
sportactiviteiten en leersessies.
In ruil voor je inspanningen krijg je een mooi salarispakket – inclusief hospitalisatie- en
groepsverzekering en bedrijfswagen.

Geloof je in een bedrijfscultuur die gericht is op samenwerking en met ruimte voor zelfontplooiing en
initiatief? Solliciteer dan snel online! Voor meer informatie contacteer je Tanja Somers op + 322 264
13 78 – yourjob@xylos.be.
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