Management traineeship KPN IT Solutions
Wat ga je doen?
Als Management Trainee IT Solutions maak je deel uit van een select team dat, met begeleiding
vanuit het hoger management, kennismaakt met de verschillende facetten van onze
vooruitstrevende IT dienstverlening in een dynamische business-to-business markt. Je krijgt te maken
met (inter)nationale klanten en partners van KPN, zoals ING, NS, Rabobank, Philips, IBM , Achmea,
Campina, Microsoft en diverse ministeries.
Het Management Traineeship IT Solutions biedt jou:
 In achttien maanden een uitgebreide persoonlijke en professionele ontwikkeling
 De mogelijkheid om te werken aan verschillende opdrachten op het gebied van portfolio
management, sales, algemeen management, operationele coördinatie en beleid
 De kans om je concrete bijdrage te leveren aan ons vakgebied: het op efficiënte wijze
innoveren, ontwikkelen, bouwen, implementeren en beheren van IT services en
onderliggende infrastructuren voor onze klanten
 Een omgeving van talentvolle medetrainees
Je start met een uitgebreid introductietraject met meerdere cursussen op het gebied van kennis en
soft skills (o.a. ITIL, PRINCE2, Windows 7 en Klantgericht Communiceren). In de loop van je
traineeship volg je nog meer trainingen en intervisie-sessies samen met jouw mede-trainees (o.a. ICT
Fundamentals, Creatief Denken en Persoonlijke Effectiviteit). Bovendien breng je een bezoek aan
onze outsourcingspartner in India. Als afsluiting van het traject voer je een praktijkgerichte case uit
die je presenteert aan onze directie.
Wat verwachten we van jou als topper?
 Je hebt het VWO afgerond en beschikt over een universitair Masterdiploma, bij voorkeur op
het gebied van IT, bedrijfskunde of techniek
 Je hebt aantoonbare affiniteit en het liefst ook ervaring met IT
 Je wilt uitgroeien tot een top-performer in een topfunctie binnen onze organisatie
 Je neemt graag initiatief, je bent ondernemend en staat stevig in je schoenen
 Je kunt goed samenwerken, zoekt anderen op en bent communicatief vaardig
 Je wilt hard werken aan het vinden van een optimale aansluiting van onze organisatie en ons
portfolio op de wensen van de klant
 Je kunt goed analyseren, gestructureerd denken en bewaart het overzicht
Wat biedt KPN IT Solutions?
Natuurlijk zijn een marktconform salaris, een leaseauto, laptop, telefoon, bonusregeling en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden bij de functie van Management Trainee inbegrepen. Veel
belangrijker vinden wij het echter om jou de kans te bieden je te ontwikkelen en verder te groeien.
Zodoende denken we met je mee met het opstellen en naleven van een persoonlijk ontwikkelplan en
heb je bij ons goede doorgroei- en opleidingsmogelijkheden. Sterker nog, we verwachten van jou dat
je je blijft ontwikkelen!
Jouw begeleiding is in goede handen. Je krijgt bij elke opdracht een inhoudelijk begeleider
toegewezen en daarnaast werk je regelmatig samen met je collega-trainees. Je daagt elkaar uit en
kunt bij elkaar terecht. Kortom: wij bieden jou volop mogelijkheden voor een goede
loopbaanontwikkeling in een omgeving waar je je talenten en competenties optimaal kunt inzetten
en ontplooien.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze Campus Recruiter, Mandy Klemann via
mandy.klemann@kpn.com of 06-13444246.

