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Ben je net afgestudeerd of 
op zoek naar meer vrijheid 
en nieuwe kansen?

Maak kennis met Capgemini, 
een internationaal A-merk 
binnen de ICT-dienstverlening.

Wil je werken op het snijvlak  
van business en ICT, een brug 
slaan tussen ‘klant en techniek’  
én zoek je een werkgever waar  
je ontwikkelingsmogelijkheden 
krijgt die passen bij jouw 
ambities? Maak dan kennis 
met Capgemini.

Trap je carrière af bij Capgemini en 
maak een verschil in de wereld van ICT

Vrijheid in je werk
Als Junior ICT-Consultant bij Capgemini start je direct op een project bij een klant. 
Met een team van uiteenlopende specialisten adviseer je de grootste bedrijven 
van Nederland. Je krijgt bij ons veel vrijheid in het ontplooien van initiatieven en het 
oppakken van projecten die jou een uitdaging lijken. Er zijn talloze mogelijkheden om je 
talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Afhankelijk van je voorkeur en talenten start je 
bijvoorbeeld als Test Consultant, Software Ontwikkelaar, Business Analist of Applicatie 
Consultant. Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die we je kunnen bieden. 
Eén ding is zeker: je werkt aan de beste ICT-oplossingen en levert zo aantoonbaar 
toegevoegde waarde aan onze klanten

Ruime doorgroeimogelijkheden
Je hebt bij ons ruime doorgroeimogelijkheden. Zo zijn er verschillende vakgebieden 
en disciplines om je kennis te verbreden of verder te specialiseren, zoals in Java, BI of 
Testing technieken, SAP of Oracle. Uiteraard kun je ook mooie verticale stappen zetten 
richting senior of managing posities of internationaal je kansen pakken.

JurjenMarijn
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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

Investeren in je ontwikkeling
Aandacht voor jouw ontwikkeling is bij ons geen loze belofte. Vanaf dag een wordt 
er ruimschoots in jou geïnvesteerd. Met de Capgemini Academy in Nederland, de 
Capgemini University in Parijs en een persoonlijk ontwikkelplan komt jouw ontwikkeling 
in een stroomversnelling.

Een cultuur waar je ‘ja’ tegen zegt
Onze kernwaarden zijn eerlijkheid, durf, vertrouwen, vrijheid, teamgeest, eenvoud en 
plezier. Dit typeert wie wij zijn. De sfeer waarin je werkt, kent de bescheidenheid van 
een klein bedrijf: iedereen helpt elkaar graag en je werkt op basis van vertrouwen. 
Tegelijkertijd heb je de mogelijkheden van een groot bedrijf. Bij binnenkomst proef je  
dit direct.

Wil jij bij ons aan de slag?
Wij zijn continu op zoek naar young professionals met een ICT-opleiding op hbo of 
academisch niveau. Of heb jij een andere opleiding afgerond en ben jij een echte ICT-
hobbyist? Dan maken wij graag kennis met jou!

Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Corporate Recruitment,  
tel. 030 - 689 64 96 of mail je vraag naar career.nl@capgemini.com. Wil je eerst 
vrijblijvend kennismaken? Schrijf je dan in voor een van onze Xperience Days op:  
www.xperiencedays.nl

Direct solliciteren
Weet jij nu al dat je aan de slag wilt als Junior ICT-Consultant bij Capgemini? Laat dan 
je cv en motivatie achter op www.werkenbijcapgemini.nl.

Hannah van den Bos 
Oracle Technology Consultant

“Capgemini? Dat is toch iets 
met computers?” Dat was de 
eerste reactie die ik kreeg toen ik 
vertelde dat ik aangenomen was 
bij Capgemini. “Ja, inderdaad 
iets met computers” antwoordde 
ik. Want om te vertellen wat 
Capgemini allemaal is en wat 
Capgemini allemaal doet, daar 
kan je wel een paar uur voor 
uittrekken. Sinds ik begin dit jaar 
begonnen ben bij Capgemini 
ben ik betrokken geweest bij 
een datamigratie-project, heb ik 
verschillende trainingen gevolgd, 
trainingsmateriaal geschreven 
en heb ik meegedraaid met 
een bidproject. En dat allemaal 
in vier maanden tijd. In die 
vier maanden heb ik hard 
gewerkt, veel gelachen en me 
nog geen moment verveeld. 
Capgemini is een bedrijf waar 
veel mogelijk is en waar je zelf je 
carrièrepad bepaalt. Veel eigen 
verantwoordelijkheid maar ook 
altijd een helpende hand wanneer 
deze nodig is. Deze cultuur heeft 
mij vanaf het begin aangesproken 
en tot op de dag van vandaag, 
heb ik het bij Capgemini erg naar 
mijn zin.

capgemini_banen

facebook.com/werkenbijcapgemini

linkedin.com/company/Capgemini/careers

www.werkenbijcapgemini.nl

Volg ons op:


