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Nu je studie (bijna) is afgerond, 
ben je op zoek naar je eerste 
baan. Niet zomaar een baan, 
maar de eerste belangrijke 
stap in je carrière.

XperienceDay: ervaar vandaag jouw 
carrière van morgen

Wij vinden het logisch dat je op zoek gaat naar een onderneming die je inspireert, 
uitdaagt en die je een passend loopbaanperspectief biedt. Waar vinden studenten 
en organisaties elkaar en hoe ontstaat er een klik? Het gevoel dat je hebt bij een 
organisatie is belangrijk als het gaat om de keuze voor een baan en daarom 
organiseren wij voor jou de XperienceDay.

Samenwerken
Samenwerken zit in onze genen. Samen met onze collega’s, zowel nationaal als 
internationaal, werken we nauw samen met onze klanten om hun business te helpen 
veranderen. Wil jij persoonlijk ervaren hoe Capgemini werk maakt van samenwerking? 
Tijdens een XperienceDay krijg jij de unieke mogelijkheid kennis te maken met onze 
organisatie. Je ontdekt wat resultaatgericht samenwerken bij Capgemini betekent. 
Onze overtuiging is dat door samen te werken, het beste resultaat in projecten wordt 
behaald.

XperienceDay: beleef het allemaal
De XperienceDay is er speciaal voor jou. Zowel ervaren consultants als Young 
Professionals vertellen je over hun passie voor het vak en hoe zij Capgemini als 
werkgever ervaren. Je krijgt volop gelegenheid vragen te stellen over het werk als 
consultant bij Capgemini. Je ontdekt wat wij bedoelen met ‘samenwerken’ en je 
vormt je eigen beeld van de organisatie, de cultuur en de carrièremogelijkheden bij 
Capgemini. Aan jou de uitdaging om alles uit deze dag te halen.

Jeffrey Sander
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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

Wie ben jij?
De XperienceDay wordt georganiseerd voor hbo’ers en academici die net of bijna zijn 
afgestudeerd en zich herkennen in het volgende profiel:

•	 hbo- of universitaire opleiding in de richting van ICT, techniek, bedrijfskunde, 
economie of bestuurskunde;

•	 aantoonbare affiniteit met ICT;
•	 analytisch denkvermogen;
•	 uitstekende communicatieve vaardigheden;
•	 teamspeler met een proactieve houding,
•	 ambitieus en zelfredzaam;
•	 klant- en resultaatgericht.

Aanmelden
Op www.xperiencedays.nl kun je zien wanneer de eerstvolgende XperienceDay 
wordt georganiseerd. Je kunt je hier direct aanmelden om deze unieke dag te beleven. 
Wil je eerst meer weten over jouw carrièremogelijkheden bij Capgemini, kijk dan 
op werkenbijcapgemini.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Corporate 
Recruitment, 030 689 64 96 of career.nl@capgemini.com.

Jeroen Korremans 
Business Intelligence 
consultant

Inhousedagen, sollicitatie 
interviews, business cases 
uitwerken. Ik heb destijds de 
voorkeur gegeven aan een 
meer informele manier om in de 
spreekwoordelijke keuken van 
Capgemini te kijken. Zonder 
meteen beoordeeld te worden, 
informatie inwinnen waar jij 
behoefte aan hebt. De open 
cultuur, collega’s met kennis 
en ervaring, de laagdrempelige 
hiërarchie en veel plezier zijn 
enkele factoren die mij opvielen 
tijdens de XperienceDay en 
waarom ik nu bij Capgemini 
werk. Mijn werk als Business 
Intelligence consultant is heel 
divers; van het meewerken aan 
een Business Data Model tot 
het geven en begeleiden van 
workshops. En uiteraard word 
je ondersteund door de juiste 
collega’s en de daarbij passende 
opleidingen. Waarin verschilt 
Capgemini van andere bedrijven? 
Als je het mij vraagt de cultuur. 
Dat is lastig uit te leggen, dus 
zowel hiervoor als voor deze 
dag geldt: Xperience IT 
yourself!
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facebook.com/werkenbijcapgemini

linkedin.com/company/Capgemini/careers

www.werkenbijcapgemini.nl

Volg ons op:


