
 

YoungCapital NEXT 

Software Engineers (Informatica, HBO-ICT specialisatie SE), Business & ICT (HBO-ICT specialisatie BI), 

Technische Informatici (Technische Informatica), Engineering 1 (Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde), 

Engineering 2 (Technische Bedrijfskunde, Toegepaste Wiskunde), Life Science (Biologie en Medisch 

Laboratoriumonderzoek, Chemie), Communication & Multimedia Design (CMD),  

d.flier@next.youngcapital.nl 

 

"Werken en leren, mét salaris. 

Doorleren zonder studiekosten en direct werkervaring opdoen? Dat kan bij YoungCapital 

NEXT, met een Traineeship, mbo- of hbo-opleiding of door gedetacheerd te worden. 

Bij YoungCapital NEXT vinden we het belangrijk dat jij je ontwikkelt tot een echte 

professional. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook op het gebied van soft skills. Het zijn 

namelijk je 'zachte' vaardigheden als communiceren, samenwerken en empathisch 

vermogen, die het verschil maken op de werkvloer. Daarom krijg je van ons een persoonlijk 

leiderschapstraject bij je traineeship of opleiding. Je leert jezelf door en door kennen, onder 

deskundige begeleiding. Zo sta je sterker in je schoenen en krijg je meer voor elkaar." 

 

Startersfunctie in overleg 

"Ieder IT Traineeship start met een intensieve opleiding van 7 tot 8 weken in Zwolle of 

Utrecht. Je krijgt les van professionals uit het vakgebied en behaalt relevante certificaten. 

Na de opleiding ga je aan de slag bij één van onze opdrachtgevers bij jou in de buurt. Onze 

opdrachtgevers zitten door het hele land. Bij de opdrachtgever ga jij je opgedane kennis 

gelijk toepassen in de praktijk. Uiteraard word je gekoppeld aan een senior IT-professional 

en intensief begeleid tot een zelfstandig expert. Het Traineeship is een traject van 2 jaar en 

is te volgen in de volgende richtingen: Big Data, C# developer, Java developer, Informatie 

Analist en DevOps. 

 

 

 

 

 

 



WAT WIJ BIEDEN: 

• Baangarantie in de IT 

• Behaal erkende certificaten 

• Studievergoeding tijdens de opleidingsperiode 

• Opdrachtgever bij jou in de buurt 

• Startsalaris van €2400 bruto per maand 

• Begeleiding door een senior-ITer en een Talent Manager 

• Persoonlijk ontwikkeltraject 

Meer weten? Check de volgende link: https://next.youngcapital.nl/traineeships/it  

 

 

 

https://next.youngcapital.nl/traineeships/it

