
De TechGrounds Carrière Buddy
Word een Carrière Buddy om verborgen talent te activeren naar IT!

Kunnen we jou binnenkort ook verwelkomen als Carrière Buddy? 
Meld je dan HIER aan! 

IT’ers in opleiding zitten barstensvol vragen: hoe vind 
je een bug in je code? Welke skills zijn essentieel als 
IT’er? Op welke manier kan ik het beste mijn portfolio 
opbouwen en presenteren? Hoe moet ik mij online 
presenteren om voor werkgevers aantrekkelijk te zijn? 
Hoe kan ik effectief en efficiënt oplossingen vinden 
als ik vast zit met een opdracht? Hoe kan ik het beste 
solliciteren? Hoe word ik zo snel mogelijk productief? 

Je zet je online en op eigen wijze in voor een TechGrounder

Welke verborgen IT-talent is in opleiding bij Techgrounds?

TechGrounds heeft drie opleidingsprogramma’s waarin we verborgen IT-talent met een speciale focus op: vrouwen, alle culturele 
achtergronden en alle leeftijden opleiden. Zo creëren we kansen en dragen we bij aan meer diversiteit in IT-teams. De IT-talenten 
hebben verschillende denk- en werkniveaus en volgen een intensieve opleiding van 5 maanden onder begeleiding van onze learning 
coaches. De verschillende opleidingen waarin het IT-talent zich ontwikkelt tot een van de diverse IT-rollen en loopbaanpaden zijn:

Webdevelopment → Cloud Engineer → Salesforce Development → 

Ervaring van alumni Steven:

Mijn Career Buddy (Warren Qi - Booking.com) heeft niet 
alleen een duidelijke en aanwezige kennis over Software 
Engineering maar ook een grote passie hiervoor. Warren 
suggereert ook subtiel manieren om mezelf uit te drukken 
en accuraat te denken in het algemeen. Hij moedigt me 
aan om mijn kans om een techprofessional te worden, te 
benutten. De soliditeit van mijn huidige onderzoeks-
opdracht is onder zijn leiding aanzienlijk toegenomen. Ik 
word altijd verwelkomd met zijn vriendelijkheid en geduld 
en voel me bevoorrecht met mijn mentor.

Hoe werkt het?

We matchen je op basis van jouw IT-profiel aan één van de 
TechGrounders

TechGrounders zullen het voortouw nemen. Dit betekent dat zij 
verantwoordelijk zijn voor het inplannen van meetings

Gedurende het traject ben je 2 keer 20 minuten beschikbaar 
voor een evaluatie met onze learning coach

Als beide partijen enthousiast zijn kan je rol als Carrière Buddy 
tijdens het traineeship, direct na de opleiding, worden vervolgd

Je bent gedurende 5 maanden circa 2 uur p/m beschikbaar

Je helpt een TechGrounder effectiever en efficiënter te leren

Je draagt bij aan het activeren van IT-talent naar een baan in IT

Je beantwoordt vragen, je bent een coach en mentor

Je geeft je op via deze link

We hebben een kennismakingsgesprek van 15 minuten om de 
wederzijdse verwachtingen door te nemen

Je maakt kennis met de TechGrounder en spreekt af hoe jullie de 
2 uur gaan invullen. 

Je gebruikt e-mail, slack en (video-)calls om met elkaar te 
communiceren

TechGrounders 
werken o.a. bij:

https://drive.google.com/file/d/1arhnec6SLeUl4OW0n1brX5wnChD5PJ5S/view
https://drive.google.com/file/d/1VXTwa_uxxFSSqewSBOTPEQeGBgDgfl_1/view
https://techgrounds.nl/wp-content/uploads/2021/04/CareerBuddy_v4-1.html
https://techgrounds.nl/wp-content/uploads/2021/04/CareerBuddy_v4-1.html
https://drive.google.com/file/d/1OriQ3lMokJvZ-13C2DwivzJYBPIJDR4w/view?usp=sharing

