
Traineeship Business IT

Het traineeship Business IT
In het traineeship Business IT ga je met jouw analytisch (bèta-)talent aan de slag in het bedrijfsleven. 
Je leert om de taal van zowel de business als de IT te spreken, zodat jij complexe data kunt vertalen 
naar bruikbare oplossingen. Als trainee doe je opdrachten bij verschillende grote financiële 
instellingen, zoals ABN AMRO, Achmea en a.s.r. Daarnaast volg je opleidingen om jouw vakkennis en 
IT-vaardigheden te ontwikkelen. Met de werkervaring en diploma’s die je zo verzamelt, breng je jouw 
carrière in een flinke stroomversnelling. 

We vinden het essentieel dat je eerst goed de financiële branche leert kennen. Daarom begin je met 
startersopdrachten op polisniveau. Aan de hand van jouw ontwikkeling groeien de opdrachten met je 
mee. Zo kun je je specialiseren tot data-, test-, business- of informatieanalist. Net wat jij het meest 
interessant vindt. In die functies hou jij je bezig met de meest complexe IT-vraagstukken waar de 
bedrijfsvoering van jouw opdrachtgevers van afhangt! 

Dit vragen we van jou
 Je hebt minimaal een analytische hbo-bachelor, bijvoorbeeld Wiskunde, Natuurkunde, 

Scheikunde, Biologie of Informatica
 Je hebt interesse in IT en tooling voor het bedrijfsleven
 Je hebt cijfermatig inzicht, bent analytisch en werkt nauwkeurig
 Je bent niet tevreden voordat je de beste oplossing hebt gevonden
 Je bent enorm leergierig en wil jezelf blijven ontwikkelen (ook als je daarvoor buiten werktijd 

moet studeren)
 Je past je snel aan bij veranderende omstandigheden
 Je hebt (bijna) je rijbewijs B en bent flexibel in reistijd
 Je woont in de Randstad of wilt daar gaan wonen

En dit mag je van ons verwachten
 Je volgt een opleidingstraject tot data-, test-, business- of informatieanalist
 Je haalt certificaten voor programma’s/programmeertalen als SQL, VBA en TMap
 Je leert te werken volgens projectmethodieken als Lean, Agile en Prince2
 Met trainingen werk je aan je persoonlijke vaardigheden, zoals initiatief nemen 
 Je krijgt een persoonlijke coach (People Manager) en haalt zo het beste uit jezelf
 Je salaris stijgt op basis van functioneren en behaalde studiepunten 
 Je werkt met leuke collega’s in een informele sfeer
 Tot slot: je krijgt een auto van de zaak!

Het bedrijf Talent&Pro
Sinds 1999 detacheert Talent&Pro hoogopgeleide Talenten en Professionals bij banken, verzekeraars, 
pensioenfondsen en het actuariaat. Inmiddels heeft Talent&Pro ruim 800 medewerkers in dienst. 
Centraal in onze organisatie staat de persoonlijke ontwikkeling van onze collega’s. Talent&Pro heeft 
een informele cultuur, waarin we hard werken afwisselen met ontspanning, zoals tijdens onze skitrip, 
beachvolleytoernooi of één van onze vele feesten!

Solliciteren en meer informatie
Ben je geïnteresseerd in het traineeship Business IT? Upload dan je cv en solliciteer direct via  
onderstaande knop. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met recruiter Arlette 
Wouters  door te bellen naar 088 – 170 14 00  of een e-mail te sturen naar arlette.wouters @talent-
pro.com.
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