Word jij ook IT'er?
Ben jij nieuwsgierig of IT bij je past? Of heb jij al besloten dat je een IT’er wordt, maar heb je
nog geen idee wat je precies wil gaan doen? Techgrounds is de ultieme IT-kweekvijver en
biedt oriëntatie trainingen, opleidingen én ondersteuning bij opleidingen van derden. We
halen barrières weg, zodat iedereen in IT aan het werk kan en het leukste nieuws? Het is
bijna altijd kosteloos.
In onze visie bestaat een IT-loopbaanpad uit drie fases:
1. Het ontdekken van IT;
2. De oriëntatie in IT;
3. Een gerichte opleiding, bij voorkeur mét baangarantie.
Ontdekken van IT met Techgrounds Guide
Voor de ultieme beginners hebben wij de Techgrounds Guide ontwikkelt. De Techgrounds
Guide is een uniek overzicht van de totale IT-arbeidsmarkt en daardoor hét startpunt in je
kennismaking met IT. Na drie uurtjes zelfstudie begrijp je essentiële IT-termen, weet je wat
de beroepen inhouden en besef je hoe waardevol jouw ervaring en skills zijn.
Download de gratis Guide hier: https://techgrounds.nl/guide/
Oriënteren in IT met Techgrounds Pathways
Heb jij al een klein beetje een beeld van IT, maar nog geen idee welk IT-beroep je bij je past,
welke opleidingen er zijn en hoe jouw carrièrepad eruit kan zien? Techgrounds Pathways is
de enige onafhankelijke IT-oriëntatietraining van Nederland. Na afloop van Pathways weet je
of je IT leuk vindt, welke banen bij jouw talenten passen, bij welke opleider jij je wil
inschrijven én hoe je IT-opleiding zonder zorgen bekostigd kan worden. En dat allemaal in
slechts 12 ochtenden.
Meer informatie over IT-oriëntatie: https://techgrounds.nl/pathways/
Een gerichte opleiding mét baangarantie via Techgrounds Academy
Techgrounds Academy biedt 5 opleidingen waarmee je zonder relevante vooropleiding
opgeleid wordt voor een gegarandeerde baan in IT. Onze snelste opleiding duurt 6 weken,
de meest intensieve 6 maanden en ze worden in alle gevallen betaald door je toekomstige
werkgever.
Lees meer en schrijf je in voor gratis infosessies: https://techgrounds.nl/pathways/
Wil je eerst in gesprek met één van onze IT-learning coaches om je te laten adviseren over
wat het beste bij jou past? Kom langs bij één van onze inloopspreekuren op locatie:
https://techgrounds.nl/inloopspreekuur/.
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