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Cegeka - Young Graduate Journey
Neem een vliegende start met de Cegeka YOUNG GRADUATE JOURNEY!
Voor 15 Young Graduates stippelde Cegeka een 3 à 4 maanden durende journey uit om je
op alle vlakken voor te bereiden op een uitdagende carrière als Functioneel Analist, .NET of
Java developer.
Tijdens deze journey gaan we zowel in theorie als in praktijk focussen op de nieuwste
technologieën, frameworks en methodologieën voor de development-track. Voor de Functionele
Analisten-track gaan we dieper in op technische en functionele analyses, user stories, diverse
design en rapportage mogelijkheden en methodologieën. Bovendien bereiden we jou voor op
jouw rol als consultant door aandacht te besteden aan consulting best practices,
presentatietechnieken en succes in het bedrijfsleven. Met je opgebouwde kennis en
praktijkervaring kan je onmiddellijk aan de slag op verschillende projecten bij onze klanten.
Wie ben jij?
Behaalde jij een Bachelor- of Masterdiploma in IT (voor de development-track) of een
Masterdiploma in een economische of IT-gerelateerde richting (voor de Functioneel analisttrack) en ben je op zoek naar een rol als consultant bij Cegeka? Heb je zin om ervaring op te
doen via verschillende projecten en bedrijfsomgevingen? En dit allemaal onder mooie
voorwaarden en een vast contract bij de Cegeka Groep, waar je met ons Flex Reward Plan je
ideale verloningspakket samenstelt en met ons programma ‘CEO van je eigen carrière’ jouw
loopbaan bepaalt?
Meld je dan snel aan, want we vertellen je er graag meer over!
Wie zijn wij?
Cegeka is een toonaangevend Belgisch full-service ICT-bedrijf dat kwalitatieve oplossingen
biedt aan haar klanten. We streven steeds naar een oplossing op maat, zeg maar de ideale
match voor de klant om haar doelstellingen te bereiken. Ook bij uitbreidingen van ons team
zoeken we naar deze match. Competenties en karakter zijn voor ons essentieel, naast ervaring
en ambitie. Cegeka investeert voortdurend in Talent Management opdat elke medewerker
zijn/haar potentieel kan realiseren.
Contacteer ons via: Mieke.Oliestelder@cegeka.com – 0476/ 649 358
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