
 
 

 
 
 

INFRA STARTERSPROGRAMMA 
 
Wie afstudeert binnen systeem- en netwerkbeheer en zich wil specialiseren binnen een 
technisch infrastructuurdomein, beschikt zodra hij/zij het werkveld induikt over een resem aan 
professionele mogelijkheden. 
 
Via een gespreid starterspakket binnen relevante technologieën geven we een aanzet voor 
het gebruik in corporate projectomgevingen. 
 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

Concreet is het startersprogramma opgebouwd op basis van meerdere opleidingsdagen, 

verspreid over 5 weken.  We leggen de focus op volgende onderwerpen:  

• ITIL 

Jouw CV is een belangrijk instrument als consultant. Bij young graduates vinden we het 

belangrijk dit op te waarderen met verschillende certificaten zoals jouw eerste certificaat: ITIL. 

Dit is een referentiekader voor het inrichten van beheerprocessen binnen een IT-organisatie.  

• PowerShell 

Het boek “Learn Windows PowerShell in a Month of Lunches” vormt de leidraad doorheen de 

opleiding. Onderwerpen die zeker aan bod komen: waarom PowerShell?, werken met 

verschillende providers, de pipeline, security, scripting, … 

• Windows Server 2019 

Je krijgt een blik op de (belangrijkste) nieuwe features van Windows Server 2019. Een 

praktische case (MDT/WDS) komt aan bod waarbij je uitleg krijgt over veelgebruikte tools 

binnen Windows Deployment Services en de praktische werking daarvan.  

• Office 365  

In een wereld die evolueert naar cloudomgevingen is O365 niet meer weg te denken. Een 

stoomcursus binnen de toepassingen van Office 365 geven je de nodige expertise die je 

meeneemt naar jouw project.  

  



• Azure 

Dit opleidingsonderdeel wordt praktisch benaderd door middel van een groot labo: je leert een 

website online brengen die geloadbalanced is over virtual machines en High Available waarbij 

je de opstelling maakt door zowel in het portaal zaken te configureren als te werken met 

PowerShell of Azure CLI.  

Proefondervindelijk zal je zien/ervaren hoe je hetzelfde kan bereiken met  Azure Services als 

met het "oude principe van VM's".  

• VMware Vsphere 

Samen met de andere trainees ga je dieper in op het cloud computing-virtualisatieplatform 

van VMware: VMware Vsphere. Via een labo leer je een configuratie deployen van de cluster.  

• VEEAM Availability Suite 

VEEAM Availability Suite is een technologie die de beschikbaarheid voor alle workloads 

(virtueel, fysiek en cloud) levert vanuit een single management console. Deze technologie zal 

je nodig hebben op projecten met een virtuele omgeving en Office365.  

• Communicatietraining 

Een consultant brengt meer dan louter technische expertise bij op een project. Ook jouw soft 

skills zijn essentieel: Hoe bereid je jou voor op een technisch interview? Welke 

communicatiestijl pas je toe en in welke situatie? Wat zijn jouw sterke/zwakke 

communicatiepunten? Hoe kan je jouw boodschap overbrengen?  

WAT NA HET PROGRAMMA? 

Als teamplayer in een hoogtechnologische omgeving bestaat jouw taak erin de klant te 

ondersteunen en help je meebouwen aan een performante en stabiele ICT-omgeving 

rekening houdend met de technologische visie en strategie van de klant. Jij bent 

verantwoordelijk voor het beheer van de server hardware, server virtualisatie en applicatie 

virtualisatie.  

Tot slot kom je terecht bij een sterk groeiend bedrijf in een jonge en dynamische sfeer (Great 

Place to Work® Ambassador 2018) mét de focus op groei, kwaliteit en ‘Feel Good’. Hierbij 

kan je rekenen op fijne skivakanties, maandelijkse drinks, competence weekends en 

een aantrekkelijk verloningspakket met bedrijfswagen. 

BEN JIJ DEGENE DIE WE ZOEKEN? 

Stuur dan zo snel mogelijk jouw CV door naar Nicolas Van Driessche 
(nicolas.vandriessche@axxes.com). Hij nodigt je graag uit voor een 
kennismakingsgesprek. We kijken er alvast naar uit! 

PS. Bezoek zeker eens onze website (www.axxes.com) of onze Facebookpagina om 

onze bedrijfscultuur beter te leren kennen.  

 

- Het Axxes Team - 
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