Traineeship Java Software Developer
(Working Spirit Academy – Kadaster)
Standplaats: Apeldoorn

Functiebeschrijving
Ben jij recentelijk afgestudeerd en je aan het oriënteren op de arbeidsmarkt? Of ben jij een aantal
jaren aan het werk, maar overweeg je een carrière-switch? Dan zijn wij op zoek naar jou! De Working
Spirit Academy zoekt mensen die interesse hebben in technologische trends of die een sterke
affiniteit hebben met de IT-branche. Vanaf begin oktober begint het nieuwe traineeship voor het
Kadaster te Apeldoorn. De selectieprocedure begint in september.
Working Spirit Academy
Bij de Working Spirit Academy leiden wij mensen op of scholen wij mensen om tot Software
Developers. Samen met onze klanten stellen wij maatwerktrajecten op, waarbij kandidaten
specifiek worden opgeleid naar de wensen van de klant. De Working Spirit Academy beschikt over
haar eigen trainingsruimte in Deventer, waar het theoretische deel van de opleiding plaats zal
vinden.
Het traject bestaat uit meerdere fases:




Persoonlijk leiderschap (1 week);
Theorie en examen (OCA & Scrum) (6 weken);
Een detacheringsperiode (12 maanden), waarna je in dienst treedt bij het Kadaster.

De detacheringsperiode van 12 maanden bestaat uit:




Een praktijkcase bij het Kadaster (5 weken);
Een proefplaatsing voor werkzoekenden met een uitkering, werklozen of een stage voor
Young professionals (2 maanden);
Een plaatsing (9 maanden).

Wij nemen de tijd om jou de nieuwste tools en technieken binnen het vakgebied van Java Software
Development bij te brengen. Dat betekent dat er veel informatie op jou af zal komen. Dit vraagt om
een proactieve houding en een sterke motivatie. Die heb je nodig om alle ins en outs van dit mooie
vak te leren.
Maar er is meer!
Het unieke van de Working Spirit Academy is dat wij naast kennisoverdracht ook veel waarde
hechten aan het ontwikkelen van jouw persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten die onmisbaar zijn
in jouw nieuwe baan. Coaching on the job en trainingen op het gebied van mentale (persoonlijke
effectiviteit/coaching) en fysieke (sporten) weerbaarheid maken het programma compleet.
Kadaster
Aan het einde van de traineeship treed je in dienst bij het Kadaster. Zij registreert en verstrekt
gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland. En de rechten die daar bij horen, zoals
eigendom en hypotheek. Om deze informatie goed te kunnen documenteren wordt er door deze

vooruitstrevende organisatie nu ook geïnvesteerd in de uitbreiding van het Java Software
Development team. Op de presentatiebijeenkomst zal het Kadaster zich nader voorstellen.
Wij bieden jou:






Een intensief leer- en werktraject van 13,5 maanden welke kosteloos en zonder enige IT
ervaring gevolgd kan worden;
De mogelijkheid tot het behalen van diverse certificeringen gedurende de opleiding;
Intensieve begeleiding in de vorm van coaching en diverse persoonlijke trainingen;
Een dienstverband met het uitzicht op een vaste baan;
Wij werken zowel met werkzoekenden met of zonder een uitkering en Young professionals.
Voor deze doelgroepen gelden er verschillende voorwaarden qua salaris. Voor vragen
hierover kun je contact met ons opnemen.

Wat verwachten wij van jou?












Je beschikt over een HBO- of WO-diploma;
Technische kennis is een pré maar geen must;
Je woont bij voorkeur op maximaal één uur reisafstand van Apeldoorn;
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels. Hoewel de
lessen in het Nederlands zijn, is veel studiemateriaal in het Engels. De spreektaal bij het
Kadaster is Nederlands;
Je hebt een scherp analytisch vermogen en gaat altijd voor het beste resultaat;
Je werkt oplossingsgericht en zet de klant op de eerste plaats;
Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid is voor jou net zo belangrijk als het
samenwerken in teams;
Je bent gemotiveerd om dit leuke, uitdagende en – voor wat betreft de opleiding – zware
traject met ons in te gaan;
De bereidheid om naast de klassikale opleidingen ook flink in zelfstudie te investeren.

Ben jij gemotiveerd om de eerste of volgende stap te nemen in jouw loopbaan en is na het lezen van
deze vacature jouw nieuwsgierigheid gewekt? Dan is dit jouw kans!
Solliciteren?
Wij zien graag jouw sollicitatie tegemoet, bij voorkeur via onze website. Voor vragen over dit traject
of de selectieprocedure kun je contact opnemen met Mathijs van Gulik via telefoonnummer 0570513838 of per mail via m.vangulik@workingspirit.nl.

