YOUNG ICT TALENT
Ben je net afgestudeerd of ga je binnenkort afstuderen en op zoek gaan naar een eerste professionele
ervaring binnen jouw interesseveld? Op zoek naar een vakantiejob of stage binnen IT of wil je gewoon
eens kennismaken? Xplore Group wilt je hier graag bij helpen!
Xplore Group valt onder de Cronos Groep en heeft een team van 500 ervaren en gedreven specialisten die
gebruik maken van de leidende platformen en de nieuwste technologieën zoals:
AWS, Blockchain, Data Science, Machine Learning, Internet of Things, Java, Mobile, Test Automation ect.

WIJ HEBBEN KANTOREN IN

AALST

GENT

HASSELT

KONTICH

LEUVEN

WELK PROFIEL PAST BIJ ONS?
Bij voorkeur behaalde je een bachelor- of masterdiploma in een ICT- of multimediagerichte opleiding maar
wij hebben ook plaats voor mensen met een economische opleiding die affiniteit hebben met IT. Een stevige
basis in softwareontwikkeling is noodzakelijk (Java/PHP)
Er zijn enkele must haves die onontbeerlijk zijn voor ons:
-

Vloeiend Nederlands kunnen spreken met een aardig woordje Engels
Gemotiveerd zijn om bij te leren en jezelf bij te scholen indien nodig omdat de wereld van IT niet
stilstaat
In team kunnen werken om de beste oplossing te bieden. Weet je het zelf niet? Ask a colleague!

Communicatie is ook van cruciaal belang omdat samenwerken met je collega ontwikkelaars, architecten en
analisten dagelijkse kost is.
Heb je zelf leuke vaardigheden hebt die je wilt gebruiken in je job en die ons kunnen helpen, horen we het
ook graag!

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?
Xplore Group in het kort: uitdagende projecten gecombineerd met de nieuwste technologieën, een nononsense mentaliteit en gedreven teams die van elkaar willen leren.
Wij begeleiden je doorheen je loopbaan en dankzij onze startupmentaliteit heb je een overvloed aan
doorgroeimogelijkheden en word je aangemoedigd om nieuwe ideeën naar voren te brengen als je dat
wenst.
Naast een competitief brutosalaris heb je ook recht op een bedrijfswagen, verzekeringen, laptop
en mobiel plan en elke dag lekker eten op de werkvloer!

Naast ons werk hechten we ook veel belang aan het creëren van een geweldige sfeer op de werkvloer,
we doen dit door regelmatig teambuildingactiviteiten te organiseren en deel te nemen aan allerlei externe
events.
Als we jouw interesse hebben gewekt, neem dan contact met ons op via jobs@xploregroup.be.

