
 
 
 

SOFTWARE DEVELOPMENT 
TRAINEESHIP 

- Software Consultant in zes weken – 
 

Sterk gepassioneerd door code? Ben je uit om je carrière te lanceren met een technische kick-
off? Dan is dit waarschijnlijk op jouw lijf geschreven!   
 

WIE ZIJN WIJ?  

Axxes (Great Place to Work® Ambassador 2018) is dé IT consultancy onderneming van 
de toekomst. We vormen op dit moment een echt topteam van meer dan 155 sterk 
technische consultants. Technische go-getters die actief zijn op boeiende projecten binnen 
de domeinen van Software Development, Systemen & Netwerken, Software Testing, Project 
Management en Data.  
 
Vanuit een sterk groeiende interesse naar jonge, dynamische en ambitieuze software 
consultants zetten we (al voor de 9de keer!) een uitdagend project op poten: het Axxes 
Software Development Traineeship. 
 

WAT KAN JE VERWACHTEN? 

Door beroep te doen op eigen Java/.NET consultants worden de juiste aanknopingspunten 
aangereikt die je in staat stellen een sterke carrière uit te bouwen als software consultant. Zij 
beschikken over technische expertise en zijn daarbij in staat technologieën veeleer vanuit 
praktische invalshoek aan te leren. Samen met Compentence Coaches zijn ze ook 
verantwoordelijk voor de opbouw van het Traineeship en inhoudelijke samenstelling ervan. 
 
We zoomen in op jouw competenties en interesses en gedurende deze intensieve periode 
worden zowel theorie, praktische cases, presentatie- en interpersoonlijke skills 
bijgebracht. We garanderen dat je na dit Traineeship de nodige hands-on development skills 
en communicatievaardigheden bezit om als volwaardig Java/.NET consultant te starten op je 
eerste technische project. 
 
 
 
  



NAAR WIE ZOEKEN WE? 

We gaan ieder jaar op zoek naar zo’n 16 gemotiveerde young graduate developers. Een 
bewust keuze om te werken met een geselecteerde, beperkte groep. Zo zetten we in op een 
intensieve begeleiding doorheen de track en garanderen we een hoog niveau tijdens 
het Traineeship. 
 
Dus als…  

- Je een krak bent in het schrijven van code 

- Je (bijna) jouw bachelor/masterdiploma op zak hebt 

- Je complexe zaken kan uitleggen op een begrijpbare wijze 

- Je geboeid bent door de nieuwe trends en wijzigingen in het IT-landschap 

- Je jou snel kan aanpassen aan veranderende omgevingen  

Willen we je er graag bij en kunnen we iets betekenen in jouw zoektocht naar complexe en 
technisch hoogstaande projecten.  

 

HOE IS HET TRAINEESHIP OPGEBOUWD? 

Trainees maken de keuze om te starten vanuit een Java of .NET-track. Ieder jaar vijlen 
we (met succes) aan het programma om zo maximaal mogelijk de nieuwste trends binnen IT 
bij te blijven. Wat zeker aan bod komt: 
 
JAVA: Spring, MVC Java, Pro Java, Soap, Spring Security, MongoDB, …  
.NET: C#, ASP.Net, .Net MVC, LINQ, Entity Framework, Docker, … 
FRONT-END: Advanced Javascript, AngularJS, ReactJS, CSS, … 
CLOUD: AWS, Azure 
 

WAT NA HET TRAINEESHIP? 

Als software consultant kom je terecht op een uitdagend (agile) Java of .NET project bij een 
grote of middelgrote klant in Vlaanderen of Brussel. Binnen een SCRUM-team zal je 
applicaties ontwikkelen en krijg je de mogelijkheid om jezelf verder technisch te 
ontplooien. Axxes biedt daarbij jaarlijks de mogelijkheid deel te nemen aan opleidingen. 
Hieronder kan je verstaan: open rooster, classroom trainingen, (buitenlandse) conferenties, … 
Beslissingen daarrond worden genomen in overleg en individueel uitgestippeld 
naargelang jouw eigen behoeftes. We houden daarbij rekening met je eigen 
ontwikkelingstraject en de mogelijke behoeftes van jouw klant. 
 
Daarnaast hechten we belang aan om medewerkers verantwoordelijkheid te doen opnemen, 
hierbij juichen we initiatieven toe om jouw kennis up-to-date te houden en/of te delen 
met anderen zoals het hosten van een sessie op de HAXX-conferentie tot na een aantal jaren 
zelf lesgeven in het Traineeship. 
 
En ja, je kan mee op de jaarlijkse AxxesSki, deelnemen aan tal van sportieve en 
informele events, competence avonden bijwonen, …  
 

BEN JIJ DEGENE DIE WE ZOEKEN? 

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