ACADDEMICT

EMPOWERED BY REALDOLMEN

The war for talent is een feit. In het huidige economische klimaat heerst er een pijnlijke schaarste aan beschikbare
en ervaren ICT Consultants. Veel bedrijven zijn op zoek naar een betaalbaar alternatief om snel te kunnen schalen
qua capaciteit en zo de noodzakelijke ICT projecten te kunnen uitvoeren en hun business te verbeteren.

UNIEK OPLEIDINGSPROGRAMMA

Met acADDemICT introduceert Realdolmen een
uniek opleidingsprogramma voor pas afgestudeerden
met een specifieke focus op ICT.
De term acADDemICT staat immers voor het jonge
talent dat de schoolbanken net heeft verlaten. Vol
passie en energie zullen ze hun ICT carrière starten
na eerst deel te nemen aan een intensieve opleiding
die hun kennis op het gewenste niveau brengt voor
de Belgische markt.
Jaarlijks doet Realdolmen een grote investering
in de opleiding van een selecte groep van
laatstejaarsstudenten.
Vandaag
wordt
er
van consultants namelijk meer verwacht dan
puur technische kennis. Een consultant moet
meedenken met de klant, assertief zijn en toch ook
oplossingsgericht denken.
Realdolmen selecteert de pas afgestudeerden
daarom niet alleen op hun technisch potentieel,
maar ook op basis van de soft skills. Een strenge
selectieprocedure zorgt ervoor dat enkel de “high
potentials” een toegangsticket kunnen bemachtigen
tot dit traject.
Tijdens een intensieve trainingsperiode worden
de acADDemICTs meer dan 3 maanden door
ervaren Realdolmen medewerkers klaargestoomd
tot volwaardige consultant in een technologisch
expertisedomein.

Dit jaar organiseert Realdolmen de volgende
acADDemICT programma’s:

•
•
•
•
•

Junior Java Consultant
Junior Java & Integration Consultant
Junior .Net Consultant
Junior Business & Functioneel Analisten
Junior Salesforce CRM Consultant

VOORDELEN VOOR U

Dankzij het Realdolmen acADDemICT programma
kan u beschikken over betaalbare consultants van
de bovenste plank die u helpen bij de uitvoering van
uw projecten.

HOOG KENNISNIVEAU
Schoolverlaters die bij verschillende academische
instellingen
afstuderen,
komen
met
een
verscheidenheid aan theoretische en praktische
kennis op de ICT markt terecht. We stellen echter vast
dat het curriculum van vele opleidingsinstellingen
nog steeds niet beantwoordt aan de steeds hogere
verwachtingen van onze klanten. Het is daarom de
ambitie van Realdolmen om door middel van een
intensief trainingsprogramma het kennisniveau van
jonge starters te verhogen naar de basis die de
markt werkelijk van hen verwacht.

Tijdens het opleidingsprogramma worden onze
acADDemICTs warm gemaakt voor de diverse
technologieën. De stevige technische bagage en
de passie die onze ervaren lesgevers uitstralen
resulteren in een groep van enthousiaste consultants
die er samen met onze klanten willen invliegen en
van hun opdrachten een succes willen maken.

VOLWAARDIGE PRODUCTIVITEIT
De combinatie van grondige kennis en bruisend
enthousiasme, resulteert naar traditie in de
beschikbaarheid van jonge ICT’ers wiens kennis
op het gewenste niveau is voor de Belgische markt.
Ze zullen nagenoeg onmiddellijk de productiviteit
kunnen bereiken van een doorsnee ICT’er met 2 jaar
ervaring. Extra inspanningen van de klant kunnen
worden geminimaliseerd.

CURRICULUM OP UW MAAT
Het opleidingsprogramma werd zo opgesteld
dat de acADDemICT na de opleiding in het
bezit is van de juiste bagage die nodig is om
zelfstandig ontwikkelingsopdrachten op te nemen.
Indien u specifieke noden heeft, dan kan het
opleidingsprogramma op individuele basis of zelfs in
groep worden bijgesteld. Op die manier garandeert
Realdolmen dat de kennis van onze acADDemICT
naadloos aansluit bij uw technische noden en dat ze
snel zelfstandig kunnen werken binnen uw projecten.

BESCHIKBAAR OP KORTE TERMIJN TEGEN EEN
AANTREKKELIJK TARIEF
U heeft de kans om onze acADDemICTs in te
schakelen tegen uiterst scherpe juniortarieven.
Gezien de schaarste aan ICT-talent geldt meer dan
ooit het principe van “First Come First Served”.

Specialisatie

Aantal

Beschikbaar

Java & Java Integration
Microsoft .NET
Business & Functional Analist
Salesforce CRM

45
40
12
2

Nov 2018
Apr 2018
Nov 2018
Nov 2018

Na de opleiding bereiken
onze acADDemICTs een
kennis- en productiviteitsniveau
vergelijkbaar met het niveau
van een doorsnee ICT’er
met 2 jaar ervaring.

INTERESSE?
Heeft u interesse in één van deze veelbelovende profielen?
Neem dan zo spoedig mogelijk contact met uw Realdolmen
contactpersoon, die u de verschillende opleidingstrajecten in
detail kan toelichten en de beschikbaarheid van de profielen
met u zal bespreken.

info@realdolmen.com
WWW.REALDOLMEN.COM

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen
TEL +32 2 801 55 55

V.U.: NV Realdolmen SA, A. Vaucampslaan 42, B-1654 Huizingen
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