DE BRUG TUSSEN
IT-TALENTEN EN BEDRIJVEN
UIT GRONINGEN.
IT is de drijvende kracht achter elke ambitieuze organisatie.
Technologische innovaties maken resultaten mogelijk, die
gisteren nog ondenkbaar waren.
De potentie van IT om de wereld te veranderen is groter dan
ooit. De grootste game changing innovaties op IT-gebied van
de afgelopen jaren komen bijna zonder uitzondering van
jonge, ambitieuze, business-minded IT-professionals. Vooral
high-potentials die pragmatisch kunnen denken, business
processen kunnen overzien en weten hoe ze moeten omgaan
met de uiteenlopende behoeften van stakeholders van
organisaties en dat is precies wat wij leveren.

DE COMBINATIE VAN
KENNIS EN INZICHT MAAKT
DE IT’ERS VAN HET HBO IT
TALENTS PROGRAM DE
LEIDERS VAN DE TOEKOMST.
Het zijn gedreven mensen die niet alleen resultaten boeken, maar
ook teams nieuwe kracht geven en inspireren met hun tomeloze
energie.
Onze talenten voegen een enorme tastbare waarde toe, waar ze
ook rondlopen! Een missie die in ons bloed zit en waar we trots op
zijn. Onder andere KPN en Gasunie plukken de vruchten hier al
van, zijn jullie de volgende?
Met onze passie, kennis en skills maken we het verschil in de markt
waar prima de norm is geworden.

IN HET HBO IT TALENTS PROGRAM LEIDEN WE
AFGESTUDEERDE MBO’ERS VAN DE OPLEIDING
APPLICATIE- EN MEDIAONTWIKKELAAR NIVEAU 4
OP TOT VOLLEERDE IT’ERS OP HBO-NIVEAU.
Onze deelnemers zijn hét antwoord op het grote gebrek
aan programmeurs/IT-professionals.
Onze jonge vakspecialisten behoren tot de top van de
opleiding Applicatie- en Mediaontwikkelaar niveau 4 en
worden bij ons verder opgeleid in een specialistisch ITtraineeprogramma.

ONZE TALENTEN KENMERKEN ZICH DOOR
HUN HOOGWAARDIGE IT-KENNIS, FRISSE
BLIK, POSITIEVE ENERGIE EN ENORME
DRIVE OM DOOR MIDDEL VAN IT IMPACT TE
HEBBEN OP DE WERELD.
HBO IT Talents Program benadert opdrachten vanuit
verschillende perspectieven en komt altijd met een
passende maatwerkoplossing.

HOE DOEN WE HET EN
WAAR LIGT ONZE KRACHT?
In het HBO IT Talents Program leiden we afgestudeerde mbo’ers
van de opleiding Applicatie-en Media ontwikkelaar niveau 4 op tot
volleerde IT’ers op HBO-niveau.

KRACHT 1:
SELECTIE IN SAMENWERKING
MET DOCENTEN VAN DE
OPLEIDING
Alle deelnemers zijn in nauwe samenwerking met docenten
van Alfa-college ICT opleidingen op talent geselecteerd.
Onderdeel van het HBO IT Talents Program is een deeltijd IT
opleiding, vier dagen werken en daarnaast nog een dag
studeren.
Onze gemotiveerde talenten spreken de programmeertalen en
kunnen meteen aan de slag.

KRACHT 2:
WERKEN & LEREN VORMEN DE
BASIS VOOR ERVARING EN
BINDING MET UW BEDRIJF
Onze Applicatie- en Mediaontwikkelaar studenten beginnen aan een
werk en leer traject op HBO Niveau. De student doet inhouse ervaring op
door mee te werken aan projecten, hierdoor onstaat er direct een
binding met het bedrijf.
Naast dat de studenten ervaring opdoen en zo loyaal blijven aan het
bedrijf kunnen zij met de up-to-date kennis die zij opdoen bij hun HBO
IT-opleiding dit gelijk toepassen op de werkvloer.

KRACHT 3:
SKILLS HEROES, HET LANDELIJK
PLATFORM VOOR 'THE BEST OF
THE BEST'.
Tevens werkt HBO IT Talents Program samen met het Alfacollege als jury mee in het landelijke event Skills Heroes. Het
event waarbij de studenten IT-opdrachten uitwerken en
strijden om de beste oplossing op te leveren.

INLEIDING OP DE TRAININGEN
Wij vinden dat jonge mensen de juiste begeleiding nodig hebben om
optimaal te functioneren binnen grote organisaties.
Trainingen zijn een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Bij veel
van onze klanten binnen de overheid en semioverheid doen wij dit succesvol.
Veel IT afgestudeerde kandidaten (MBO/HBO/WO-geschoold) zonder
werkervaring weten nog niet goed hoe diverse processen binnen grote
organisaties lopen, zoals bijvoorbeeld: werken binnen een Scrum-team.
HBO IT Talents Program traint, begeleidt en coacht deze kandidaten om
optimaal te functioneren binnen de gevraagde rol.

ONBOARDING VAN
HET TALENT
In de komende periode worden de eerste kandidaten benaderd die
succesvol Media- en Applicatieontwikkelaar in 2020 hebben afgerond.
Samen met de opdrachtgever kijken we naar de ambities van de
kandidaat, de voorkeur voor hun ontwikkel-richting en de match bij de
bedrijfscultuur.
De opdrachtgever kan zelf het beste aangeven wat de cultuur is, wat de
(technische) plannen zijn en welke vooruitzichten geboden kunnen
worden.

KEUZE HBO OPLEIDING EN
TRAININGEN
Tijdens het HBO IT Talents Program gaat de deelnemer een
HBO IT opleiding naar keuze volgen in deeltijd.
Wij zijn van mening dat een brede basis in praktische en
theoretische kennis belangrijk is voor zowel de kandidaat als
de opdrachtgever.
Aanvullend kan de kandidaat een specialisatie of extra training
volgen zodat de benodigde kennis precies aansluit bij de
omgeving waarin gewerkt wordt.

BEGELEIDING EN COACHING
Vanuit het HBO IT Talents Program zijn ervaren HR en IT Managers
beschikbaar voor de deelnemers.
Door middel van een Agile aanpak worden de deelnemers op diverse
aspecten gecoacht en begeleidt. Wij verzorgen daarom wekelijkse
coachingsgesprekken.
In ons coaching-traject wordt er aandacht besteedt aan onder andere:
een persoonlijk ontwikkelingsplan, studiebegeleiding,
opdrachtbegeleiding en intervisiesessies.
Wij staan voor openheid en transparantie, en stralen dit naar zowel de
deelnemer als de opdrachtgever uit.

LOOPTIJD PROGRAMMA
TWEE JAAR
Het programma is gebaseerd op een looptijd van twee jaar.
Tijdens deze twee jaar plannen we evaluatiemomenten in
met de opdrachtgever om altijd op één lijn te zitten.
Ook bij deze evaluatiemomenten hanteren we de Agile
aanpak. We volgen het plan in hoofdlijnen, maar we kunnen
waar nodig bijsturen. Die extra benodigde aandacht leveren
wij middels trainingen en/of coaching vanuit het HBO IT
Talents Program.

OVERNAME VAN DE KANDIDAAT
EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING
Het einde van het programma voor de opdrachtgever kan zijn wanneer,
naar tevredenheid van de opdrachtgever en de kandidaat, wordt
overgegaan tot indiensttreding bij de opdrachtgever. Dit kan kosteloos
na twee jaar.
Mocht blijken dat de match onvoldoende is, dan kan in overleg met de
opdrachtgever de kandidaat eerder stoppen en zoeken we naar een
andere match.

DE VOORDELEN
OP EEN RIJ
Je haalt iemand in huis, van wie je zeker weet dat hij of zij
van toegevoegde waarde is voor jouw bedrijf
Intensieve begeleiding en coaching vanuit het HBO IT
Talents Program.
Je vergroot de kans dat het talent loyaal aan de
organisatie blijft, omdat zij al een lange tijd samen werken
en groeien met het team.
Je haalt een ambitieuze IT-professional in huis, die zich wil
blijven ontwikkelen om steeds meer te betekenen voor
het bedrijf.
Ieder bedrijf, zowel groot als klein, komt in aanmerking
om een aanstormend lokaal IT talent binnen te halen
Terwijl er een tekort is aan programmeurs en developers
op de arbeidsmarkt, bieden wij de crème de la crème van
jong IT talent van het Noorden.
Wij zoeken de perfecte match! Dus je bespaart een hoop
HR-kosten.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Wij houden rekening met de cao van onze klanten.

ALL INCLUSIVE TARIEF:
COACHING, TALENTMANAGEMENT, REISKOSTEN, SALARIS,
WERKGEVERSLASTEN EN VAKANTIEGELD

VANAF

€ 30,PER UUR EX. BTW

Bij ziekte en/of vakantie worden er geen uren gefactureerd.

LET'S MAKE IT HAPPEN

Ik ga graag met je in gesprek!

Moermanskweg 2-19
9723 HM, Groningen
info@hboittalents.nl
Tel 06 233 856 98
UW PERSOONLIJKE CONTACTPERSOON
Marc Ligeon

