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Nog maar een paar jaar geleden 
heb je een studierichting 
gekozen. Inmiddels ben je veel 
verder en hard op weg een 
professional te worden. Het 
moment van afstuderen komt 
steeds dichterbij. Het moment 
waarop je kunt laten zien wat 
je waard bent. Capgemini 
geeft je alle mogelijkheden 
om je talenten te ontplooien 
met een afstudeeropdracht 
die hout snijdt.

Afstuderen doe je bij Capgemini
Een glansrijke carrière vind je niet, die maak je!

Waarom Capgemini?
De markt waarin Capgemini opereert, draait om innovatie en is continu in beweging. 
Daarom investeren we nadrukkelijk in talent, zodat onze professionals zich mee 
blijven ontwikkelen en zich met recht de besten in de markt mogen noemen. Ook 
afstudeerders zoals jij zijn erg belangrijk. Ze brengen nieuwe energie, nieuwe inzichten 
en nieuwe ideeën. Die hebben we nodig om onze marktleiderspositie vast te houden. 
En om ons naar een nog hoger niveau te tillen. Daarom creëren we maximale ruimte 
om te leren. Jij van ons, wij van jou. In een open collegiale cultuur, waar vrijheid, durf  
en vertrouwen centraal staan.

Afhankelijk van je voorkeur en opleiding kun je opdrachten doen op het gebied van 
software, testing, business intelligence of business analyse. Dit is slechts een greep uit 
de mogelijkheden die we je kunnen bieden. 

Het afstuderen
Voorafgaand aan je afstuderen bij Capgemini bekijken we gezamenlijk of jouw 
onderzoeksvoorstel en opleidingseisen aansluiten bij de opdrachten en projecten 
die wij voor onze klanten uitvoeren. Je kunt ook zelf een onderwerp voor een 
afstudeeropdracht aandragen. En omdat we de intentie hebben om je in dienst te 
nemen als het klikt, zullen we je ook vragen een capaciteitentest af te leggen. Je kunt 
voor de capaciteitentest vrijblijvend en anoniem je analytisch vermogen testen.  
Voor meer informatie over het oefenassessment ga je naar onze website.

Thuy Gijs
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Over Capgemini

Met bijna 140.000 mensen in ruim 40 landen is Capgemini wereldwijd een 
van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten. In 2013 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 
10,1 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini 
resultaatgerichte business en technology-oplossingen, toegesneden op de 
klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen 
onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore®. 

Meer informatie via:

www.nl.capgemini.com
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Capgemini Nederland B.V. 
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht 
Tel. 030 689 64 96

Wat bieden wij?
Wij bieden je een inspirerende werkomgeving waarin je jouw onderzoek of opdracht 
uit kunt voeren. Je krijgt een ervaren consultant toegewezen die jou begeleidt en 
ondersteunt op alle vlakken. Samen met jouw collega’s kom je zo tot de realisatie van 
jouw doelen. Naast het gebruik van een laptop krijg je een stagevergoeding van € 
500,- bruto per maand.

Ben jij…
•	 ‘bijna’ in het bezit van een hbo- of wo-diploma in de richting van ICT, techniek, 

bedrijfskunde of economie?
•	 een teamspeler met een proactieve houding, zelfredzaam en ambitieus?
•	 in staat op een hoogwaardig kennis- en denkniveau te werken?
•	 een starter met uitstekende communicatieve vaardigheden?
•	 gepassioneerd voor ICT?
•	 een analytisch denker?
•	 een professional met een klant- en resultaatgerichte houding? 

...dan zijn we op zoek naar jou!

Kijk op www.werkenbijcapgemini.nl naar passende afstudeeropdrachten of stuur je 
sollicitatiebrief en cv met suggesties voor je eigen opdracht naar  
stagebureau.nl@capgemini.com. Heb je nog vragen of wil je eerst wat meer over 
ons weten? Bezoek dan vrijblijvend een van onze XperienceDays  
www.xperiencedays.nl, om de sfeer van ambitie en professionaliteit te proeven.  
Je bent van harte welkom!

 
Jan Stienstra  
Afstudeerder Business  
Information Management

Op de universiteit volg ik de 
master Computer Science met als 
specialisatie High Performance 
and Distributed Computing. 
Als afstudeeropdracht zocht 
ik een opdracht waarbij ik de 
opgedane kennis in praktijk zou 
kunnen brengen. Gelukkig had 
ik al eerder contact gehad met 
Capgemini over een mogelijk 
afstudeeronderzoek. Bij het 
bespreken van een mogelijke 
opdracht kwam naar voren dat 
Capgemini een ambitieus plan 
had om Business Intelligence 
als een clouddienst te gaan 
aanbieden. Aangezien dit 
een nieuw gebied was voor 
Capgemini zochten ze iemand 
die de (on)mogelijkheden van dit 
plan zou onderzoeken. Dit ben ik 
gaan doen. Capgemini voorziet 
mij van de nodige informatie over 
wat Capgemini en zijn klanten 
verwachten van het systeem.  
De VU voorziet mij van de 
benodigde infrastructuur om mijn 
ideeën te testen. Een fantastische 
combinatie!

capgemini_banen

facebook.com/werkenbijcapgemini

linkedin.com/company/Capgemini/careers

www.werkenbijcapgemini.nl

Volg ons op:


