Wat ga je doen?
Binnen KPN draait IT, naast bits, bytes en netwerken, ook om aansturen en regisseren.
Daarvoor hebben we professionals nodig die snappen dat IT een middel is en beslist geen
doel. Professionals die begrijpen hoe je wensen vanuit de klant kunt vertalen naar IT
oplossingen. Die ervan houden om initiatief te nemen en te werken aan pittige projecten.
Als “Trainee Techniek” 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, IBM, diverse
Ministeries, Achmea en Microsoft. Je krijgt de kans om concreet en inhoudelijk bij te dragen
aan onze doelstelling om het beste IT servicebedrijf van Nederland te worden.
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, steeds samen met jouw mede-Trainees, vervolgens nog
enkele specialistische trainingen op technisch gebied en zal je regelmatig deelnemen aan
intervisie-sessies.
In een periode van één jaar werk je aanverschillendeopdrachten, waarbij je het laatste half
jaar actief zult zijn in het team waarbinnen je je ook ná het Traineeship verder zult
bekwamen. Bij het uitvoeren van de opdrachten, zal je altijd zowel je technische kennis als
je commerciële en communicatieve vaardigheden in moeten zetten. Op die manier lever jij
je concrete bijdrage aan ons vakgebied: het op efficiënte wijze innoveren, ontwikkelen,
bouwen, implementeren en beheren van IT services en onderliggende infrastructuren voor
onze klanten.

Wat heb jij ons te bieden als Trainee Techniek?
 Je beschikt over een HBO- of WO-diploma op het gebied van Informatica, Technische
Bedrijfskunde of Bedrijfskundige Informatica.
 Je bent in staat om klantprocessen te begrijpen en te vertalen naar technische
oplossingen.
 Doordat je geïnteresseerd bent in je vakgebied houd je jezelf continu op de hoogte
van de ontwikkelingen in de ICT.
 Je wilt hard werken aan het vinden van een optimale aansluiting van onze
organisatie en ons portfolio op de wensen van de klant.
 Je wilt uitgroeien tot een top-performer in een topfunctie binnen onze organisatie.
 Je kunt goed samenwerken, zoekt anderen op en bent communicatief vaardig.
 Je kunt goed analyseren en gestructureerd denken en bewaart het overzicht.

Wat bieden wij?
Natuurlijk zijn een marktconform salaris, een leaseauto, laptop, telefoon, bonusregeling en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden bij de functie van Trainee Techniek 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 jij je blijft ontwikkelen!

Interesse?
Herken jij je direct in bovenstaand profiel? Reageer dan snel en stuur jouw sollicitatie met
CV. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jotte Tromp via
jotte.tromp@kpn.com
Screening is onderdeel van het sollicitatieproces van KPN Corporate Market. Meer informatie
hierover kun je vinden op: http://bit.ly/qtMFUv

