
Selectie

& testen

IT-fundamentals

SAP S/4HANA 
Foundation

SAP Business
Intelligence en 

BW/4HANA

Ontwikkeling van communicatieve en sociale vaardigheden

Effectieve methodes en praktische handvatten om anderen beter te begrijpen, een boodschap helder 

over te brengen, het aanpassingsvermogen te vergroten en doortastend te handelen.

Kennismaking

Testen

Selectiegesprek

Preboarding

Onboarding

functioneel

technisch

technisch

SAP S/4HANA
Procure-to Pay

functioneel

technisch

SAP S/4HANA
Order-to-Cash

functioneel

SAP Business 
Technology 

Platform 
SAP BTP

technisch

SAP

Logistiek

SAP

Finance

functioneel

functioneel

SAP

Industry 

Solutions

SAP

CRM & SRM

functioneel

functioneel

SAP

Master Data 

Management

SAP

Business

Intelligence

functioneel

functioneel

Data-

modelleren

Low code

Architectuur

Low code

Web Reactive 

Development

Low code

functioneel

technisch

Mobile 

Development

Low codetechnisch

SAP S/4HANA
Finance

functioneel

SAP S/4HANA

functioneel

technisch

Matching

iTrainee college Specialisatie

Contract bij

opdrachtgever

SAP Engine Core
(Basic

Consultancy)

SAP HANA
Databases

& SQL

Application
Programming

ABAP
Workbench

technisch

ABAP Dictionary
en SAP HANA

SAP

SuccessFactors

SAP

Basis

Consultancy

technisch

SAP

ABAP

Developer

Agile PM DevOps ITIL® 4 Lean IT SCRUM

Soft Skills

Persoonlijke

Effectiviteit

Effectief

Communiceren

Assertief

Optreden

Ontwikkelen

Talent

Fun & Vitality
Teambuilding

events
Masterclass beweging

& goede voeding
Masterclass focus, 

mindset & slaap

Start

opdracht

Gesprekken

met opdrachtgever

 Voorstellen

bij opdrachtgever 

Match

Een brede introductie tot de meest gangbare methodieken en trends binnen de IT. 

Van SCRUM tot DevOps en van Internet of Things & Big Data tot AI & Machine Learning. 
PRINCE2

SAP S/4HANA
Cases

(SAC, HANA 
Studio, Fiori)

technisch

De kickstart

van jouw

carrière!

iTrainee helpt je om jouw 

carrière succesvol te 

lanceren. Hoe we dat doen? 

Met ons traineeship waarbij 

je kennismaakt met 

verschillende bedrijfs- 

kundige en/of technische 

richtingen van IT en werkt 

aan je soft skills – zoals 

feedback geven, plannen & 

organiseren en leren 

omgaan met conflicten. 

Vervolgens helpen we jou 

om een specialisatie te 

kiezen in een bepaald 

domein zoals HRM, finance, 

BI of logistiek, en ga je aan 

de slag bij een bedrijf dat 

écht goed past bij jouw 

wensen en ambities. Denk 

aan organisaties als ASML, 

Rabobank, Deloitte of Atos. 

Bevalt de samenwerking? 

Dan heb je jouw werkgever 

gevonden en ligt er een 

contract voor je klaar. 

iTrainee heeft al honderden 

talentvolle jonge mensen 

geholpen om hun carrière te 

lanceren. Onze trainees 

werken aan de ontwikkeling 

van nieuwe applicaties in de 

zorg. Ze automatiseren 

grote, logistieke magazijnen 

met Internet of Things en 

Robotics. En ze bouwen 

slimme dashboards voor 

managers die snel de juiste 

informatie nodig hebben. 


