
Jouw carrière bij DSW start met een uitgebreide cursus, waarna je samen met je mede-
trainees je tanden zet in de ‘Innovation Challenge’, een leuke en leerzame introductie over 
het bedrijf en over ICT. Hierna leer je programmeren in .NET waarmee je een ideale basis 
krijgt voor de rest van je programmeercarrière. Uiteraard word je goed begeleid door ervaren 
collega’s en zodra het kan krijg je meer eigen verantwoordelijkheden binnen projecten. 
Meestal start je met kleine aanpassingen in bestaande programmatuur, maar het duurt niet 
lang tot je zelf functionaliteiten kunt bouwen! Als jij je capaciteiten toont, krijg je veel kansen 
om door te groeien.

Wij zoeken iemand die:
• Goed kan samenwerken, zowel met collega-ICT’ers als met gebruikers van andere 

afdelingen
• Zich wil blijven ontwikkelen
• Niet bang is voor eigen verantwoordelijkheid
• Een universitaire opleiding heeft afgerond. Informatica is een pre, maar ook een andere 

technische studie is prima

Wij bieden:
• Veel ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling
• Een professionele en tegelijk informele werkomgeving
• Uitdaging en beloning van eigen initiatief en verantwoordelijkheid, in de vorm van kansen
• Goede balans tussen werk en privé
• Prima arbeidsvoorwaarden

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en durf jij het aan om in de wereld van ICT te stappen? 
Solliciteer dan direct via werkenbijdsw.nl!

Ben je wel geïnteresseerd, maar wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan gerust 
contact op met Jeroen de Haan (Hoofd ICT) via (010) 2466 354 of mail je vragen naar 
ictwerving@dsw.nl.

ICT Trainee

Solliciteren
Enthousiast geraakt? Mooi! Reageren kan  
via werkenbijdsw.nl

Daarom DSW Zorgverzekeraar!

• We stimuleren je ontwikkeling met een prima 
studieregeling. Studiekosten worden niet 
alleen vaak tot 100% vergoed, we stellen hier 
ook tijd voor beschikbaar

• Bij DSW kopen we geen systemen als we het 
zelf beter kunnen maken: we bouwen dan ook 
(bijna) alle applicaties zelf

• Je wordt uitgedaagd en het werk moet af, 
maar wij vinden een goede balans tussen werk 
en privé ook belangrijk

• DSW is heel goed bereikbaar. Bijna al je 
collega’s werken op het hoofdkantoor in 
Schiedam

• DSW is groot genoeg om echt onderscheidend 
te kunnen zijn: medewerkers van DSW houden 
van de uitdagingen die de complexiteit en de 
verscheidenheid bieden

•	 Tegelijk	is	DSW	klein	genoeg	om	de	flexibiliteit	
en snelheid in het werk niet te verliezen


