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Korte omschrijving

Ben je bezig met het afronden van jouw HBO/WO-studie of heb je 
deze al afgerond? Heb je 0 tot maximaal 2 jaar werkervaring? Wil 
jij jezelf door blijven ontwikkelen om een professioneel Software 
Engineer te worden? Brunel IT biedt jou een traineeship aan 
waarbij je de eerste stap zet binnen jouw professionele loopbaan.

Functieomschrijving

Vanaf het moment dat je bij Brunel IT in dienst treedt ga je aan de 
slag met het behalen van certificaten, doorlopen van studies en 
volgen van cursussen naar jouw keuze. Als young starting 
professional krijg je de mogelijkheid om een richting te kiezen 
binnen Software Engineering die jou interessant lijkt. Zo kun je 
bijvoorbeeld kiezen tussen programmeertalen als Java en C#.NET. 
Maar ook methodieken zoals SCRUM en softskill trainingen 
pakken we graag samen met jou aan. Na de traineeship zal je 
starten als professional met werkzaamheden en projecten zoals 
bijvoorbeeld het ontwerpen van interfaces en (web)applicaties en 
het testen van software bij onze businesspartners.

Functie-eisen

Vind jij jezelf passen in onderstaand profiel?

- Afgeronde HBO/WO-studie richting Software Engineering;

- Beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift;

- Beheersing van de Engelse taal is een grote pré;

- Relevante werkervaring van 0 tot maximaal 2 jaar;

- Bereid om vervolgstudies op te pakken.

Wij bieden

Als Software Engineering Professional gedetacheerd worden door 
Brunel IT betekent dat je in dienst treedt bij Brunel. Bij Brunel IT 
staat jouw loopbaan voorop. Wij bieden je zoals beschreven 
diverse opleidingsmogelijkheden om zo jouw carrière te versnellen. 
Je wordt binnen dit traject door een Accountmanager van Brunel 
begeleid. Je profiteert van een vast maandsalaris met 
bonusopportunity. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden 
bieden wij jou ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, 



waaronder een gunstige pensioenregeling en collectiviteitskorting 
op individuele verzekeringen. Tevens biedt Brunel je leuke extra’s 
op cultureel en sportief gebied. Omdat niet iedereen dezelfde 
zaken belangrijk vindt, profiteer je ook nog eens van een flexibel 
arbeidsvoorwaardenpakket, specifiek gericht op jouw situatie. Zo 
kun je bijvoorbeeld zelf bepalen of je extra vakantiedagen wilt 
aankopen. Je hebt bij Brunel niet alleen de zekerheid van een 
contract, maar ook van een carrière.

Over de organisatie

Onze businesspartners die aangesloten zijn aan dit traineeship zijn 
voornamelijk grote internationale organisaties met werknemers en 
kantoren in een groot aantal verschillende landen over de gehele 
wereld. Deze opdrachtgevers zijn belangrijke ondernemingen in de 
High Tech industrie, maar ook in de Financiële, Telecom, 
Automotive, FMCG en Industriële sector. Ondanks deze 
organisaties groots opereren staat de persoonlijke interactie met 
jou centraal.

Contactgegevens

Heb jij vragen over deze functie of de sollicitatieprocedure in het 
algemeen, neem dan contact op met Mike van der Veen via 
telefoonnummer 31 (0) 6 519 412 02.




