Wil jij een geweldige carrièrestart maken? Krijg je energie van uitdagend werk en ben je op zoek
naar een baan waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen? En wil je daarbij deel uit maken van een
enthousiast team in een dynamische – en boeiende ICT-omgeving, waarin moderne technieken en
tools worden gehanteerd? Twijfel dan niet en solliciteer!
About us
Actief in de sectoren Aerospace, Defense en Security is Thales Nederland met bijna 2.000 medewerkers,
de topaanbieder van hightechbanen. Productinnovatie en snel inspelen op de nieuwste technologische
mogelijkheden zijn onze drijfveren. Spraakmakende voorbeelden daarvan zijn radar-, communicatie- en
command & controlsystems voor marineschepen en communicatie-, beveiligings- en betaalsystemen voor
het bedrijfsleven. Thales Nederland is onderdeel van de Thales Group met 68.000 werknemers in ruim 50
landen en is daarmee een van Europa’s grootste elektronicabedrijven.
De IT afdeling ondersteunt de high tech business processen van Thales met IT applicaties. Voorbeelden
van applicatiegroepen zijn supply chain, bid management, engineering en project management. Op deze
afdeling worden bestaande applicaties beheerd en verbeteringen in het applicatielandschap ontworpen
en uitgevoerd. De doelstelling is om het beheer op applicaties zo efficiënt mogelijk uit te voeren, zodat de
beschikbare tijd geïnvesteerd kan worden in verbeteringen. Voor onze locatie in Hengelo zijn we op zoek
naar een:

Junior IT professional
About the job
Als je bij Thales Nederland op de IT afdeling start, neem je deel aan een opleidingsprogramma. Dit
programma is erop gericht om, door middel van trainingen op technisch en persoonlijk vlak, te investeren
in jouw talenten en je op weg te helpen naar vakmanschap op het gebied van IT applicatie management.
We leren je de fijne kneepjes van het vak, die je vervolgens uiteraard gaat uitoefenen in de praktijk. Je
gaat je bezighouden met het vernieuwen, verbeteren en managen van de IT applicaties. Je werkt mee
aan het (technisch) ontwerp en wordt je betrokken bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Doordat er
steeds meer volgens Agile technieken wordt gewerkt, ben je als zelfsturend team(lid) ook verantwoordelijk
voor de planning en ben je nauw betrokken bij de business en diens wensen met betrekking tot de IT
applicaties.
About you









Een afgeronde (bij voorkeur technische) HBO- of WOopleiding
Je staat aan het begin van je carrière
Je hebt kennis van operating systemen en IT applicaties
Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in het IT
vakgebied en draagt op basis hiervan verbetervoorstellen aan
Je deelt graag jouw kennis met anderen
Goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en
geschrift
Je bent flexibel ingesteld en communicatief sterk
Je hebt een sterke wil om je persoonlijk te ontwikkelen

Interested?
Wij bieden jou een unieke kans! Een functie, inclusief een compleet opleidingstraject, binnen een
professionele organisatie waarin het nieuwe werken centraal staat. Een marktconform salaris, goede
secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende opleidings- en doorgroeimogelijkheden horen hier ook bij.
Voor verdere informatie over bovengenoemde functie kun je contact opnemen met Tobi Oude Breuil,
Manager Competence Center, telefoon +31 (0)6- 39114035.
Wil je mobiel solliciteren, via je smartphone of tablet, ga dan naar: http://mjo.bs/pKW

