Java Software Trainee
In het Javaans aangeven wat je wil, lukt je wel. Maar écht vloeiend spreek je de
programmeertaal nog niet. Stap je in ons leerprogramma? Als Java software
trainee breng je hier namelijk in een mum van tijd verandering in!

Samenvatting
Vacature nummer: PUB214077
Markt: Services
Branche: IT & Telecom
Expertisegebied: Software Ontwikkeling & Application Management
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: HBO
Sluitingsdatum: donderdag 11 juli 2019

De functie
Met dit traineeship stomen we je in een half jaar klaar tot een professioneel
Java developer. Daarbij krijg je meteen behoorlijk wat verantwoordelijkheid op
je bord, want je staat aan het roer van het ombouwen, uitbreiden en
onderhouden van de applicaties van onze grootste opdrachtgevers in Arnhem.

Voor meer informatie:
https://www.brunel.nl/nl-nl/vacatures/PUB214077

Klopt, je gaat aan de slag bij meerdere klanten, zodat je jouw kersverse skills
op meerdere manieren leert inzetten. Overigens sturen we je er nooit alleen op
uit, hoor. Er gaat altijd een ervaren Javaan met je mee.
Hoe dan ook, je doet mee aan dit traineeship omdat je iets wil leren. Het traject
omvat daarom een standaard programma vol met cursussen, maar we snappen
dat lang niet iedereen baat heeft bij dezelfde stof. Voor aanvang van het
traineeship nodigen wij jou daarom uit voor een intake. Op basis daarvan
maken wij een 0-meting, waarna we een op maat gemaakt begeleidingstraject
samenstellen. Klinkt goed, toch? Solliciteer vandaag nog!

Over jou
Kruip jij bij ons in de collegebanken? Hopelijk herken je jezelf dan hierin:
Je hebt een hbo- of wo-diploma, het liefst IT-gerelateerd
Je hebt op zijn minst 1 jaar ervaring met programmeren (stages tellen mee)
Je kent de basics van Java
Je hebt de tijd en motivatie om naast het werk nog te studeren

Wat wij bieden
Ook al ben je na dit traineeship professioneel Java developer, uitgeleerd ben je
nooit. Zeker niet bij Brunel. Je treedt bij ons in dienst, wat betekent dat je na dit
traject de keuze hebt uit nóg meer verschillende verdiepende en verbredende
cursussen. Bovendien blijven we je voorstellen aan onze interessantste
opdrachtgevers.
En we hebben nog meer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk krijg je
bij ons een goed salaris – ook als trainee. Daarnaast mag je uitgaan van een
goede pensioenregeling, flinke bonussen en korting op zowel sport als op
cultuur als op individuele verzekeringen.

Vragen? Neem contact op
Pim Backus
Consultant
Brunel Netherlands Enschede
p.backus@brunel.net
+31 53 478 6015

Voor meer informatie:
https://www.brunel.nl/nl-nl/vacatures/PUB214077

