Vo

or

op

le

id

in

g

ni

et

TechGrounds Academy
AWS Jr. Cloud Engineer

TechGrounds biedt opleidingen aan waarin iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, religie, culturele
achtergrond of opleidingsniveau wordt opgeleid tot IT specialist. Zo haal je al het tech talent uit jezelf!
Deelnemers komen uit de TechGrounds wijken, zijn 18+, gemotiveerd, hebben affiniteit IT/tech en
spreken Nederlands en Engels. Een opleiding heeft per groep 20 deelnemers en 2 learning coaches.
De opleiding is toegankelijk voor iedereen, er is geen vooropleiding nodig. Deelnemers ontwikkelen
zich tot HBO/ WO werk- en denkniveau tijdens de opleiding.
TechGrounds selecteert deelnemers op basis van diversiteit, motivatie en potentie om te slagen.

Deelnemers leren de hard-, project- en softskills die nodig zijn om een succesvolle carrière in IT te starten
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Cloud Engineer

TechGrounds elke 2 weken upskill

resultaten van individuele
en groepsopdrachten.

+ AWS Cloud
Practitioner
certificaat

+ AWS Certified
Developer Associate

trainingen + leadership coaching.

Klaar om je carrière in IT te starten?!
Meld je nu aan voor de Cloud Engineering opleiding! Laat je in 4 maanden omscholen tot AWS Jr. Cloud
Engineer en wordt klaargestoomd om de arbeidsmarkt op te stappen. Bedrijven zoals PostNL, HEMA,
Randstad, TomTom, Rabobank en Booking.com zijn al partner van TechGrounds en/ of hebben deelnemers in

TechGrounds Academy AWS
De eerst volgende opleiding start (onder voorbehoud): 3 mei 2021. Meld je nu aan!
Contact: aanmeldingen@techgrounds.nl - www.techgrounds.nl
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Curriculum
Zie onder een toelichting op het curriculum van de opleiding. Mogelijke rollen waar deelnemers in kunnen
komen zijn:
Junior DevOps engineer; Cloud Operator (MBO niveau)
Junior Linux Engineer; Data Engineer; Cloud DevOps Engineer; Cloud Solution
Architect (HBO niveau)

