Fundamental
traineeship
Traineeship informatiemanagement

Start je carrière bij BECIS
Wil je bijdragen aan de digitale transformatie van de overheid en direct aan
de slag? Voor ons traineeship zijn wij op zoek naar young professionals die
aan de slag willen met informatie- en verandermanagement en zich snel
willen ontwikkelen binnen het vakgebied. Voor starters met ambitie die
snappen hoe gebruikers omgaan met veranderingen en systemen.

Wat zoeken wij?

Wat krijg je?

HBO/WO denkniveau

24 vakantiedagen

Ervaring en/of affiniteit met informatiemanagement

OV business card /

Communicatief sterk

reiskostenvergoeding

Innovatief

Laptop en mobiel

Klantgericht

Opleiding t.w.v. €10,000
Museumkaart

Wie zijn wij?
Wij helpen organisaties innoveren op het gebied van (digitale) informatie en digitaal
samenwerken. Wij ontwikkelen expertise en vaardigheden om organisaties maatschappelijke meerwaarde te bieden. In vergaande gedigitaliseerde overheid vervullen wij een
schakelfunctie tussen organisatie en IT. Adviseren, implementeren, begeleiden en trainen, daar zijn wij goed in. Dit doen we met en voor de klant op verschillende niveaus
van operationeel tot en met strategisch. Samen tillen wij het informatiemanagement van
onze klanten naar een hoger niveau.
Het zijn onze mensen, hun ervaring en eigenheid die BECIS maken tot wat het is: een
informele organisatie die de opdrachtgevers voorop zet. Onze klanten zijn gemeentes en
(semi)overheidsinstellingen zoals het Ministerie van IenW, ProRail, gemeente Amsterdam
en gemeente Den Haag.

www.becis.nl

'Afgelopen jaar
heb ik mijzelf
echt beter leren
kennen.'
FAYLINE
adviseur in opleiding

Innovatief
Je gaat samen met de klant de uitdaging

door middel van intervisies, coaching en

aan en komt met vernieuwende ideeën.

trainingen word je uitgedaagd om het

Je doet praktische voorstellen, luistert,

beste uit jezelf te halen.

vraagt door en komt op basis van jouw
analyse met een concreet plan van aan-

Rollen die je kan vervullen

pak.



Junior procesbegeleider



Digi-coach

Het programma



Implementatiebegeleider

Fundamental is gericht op de professio-



Junior projectmedewerkers

nele en persoonlijke vaardigheden die
nodig zijn om de adviseur van de toe-

Wat betekent dit voor jou?

komst te zijn. Op basis van een actueel

Jij kan als geen ander de gewenste veran-

vraagstuk binnen een organisatie word

deringen in de organisatie doorvoeren.

je ingezet. Samen met andere young

Door jouw training op maat neemt de ge-

professionals volg je bij ons opleidings-

bruikersadoptie op de afdeling flink toe.

instituut DIOR Academy een uitdagende

Zo bevorder je het digitaal samenwerken

leergang. Fundamental staat in het teken

voor de gehele organisatie. Binnen één

van persoonlijke groei en effectiviteit:

jaar ben jij een gewilde professional die
aan de slag gaat bij (semi) overheidsinstellingen.

www.becis.nl

Programma
In het programma ga je aan de slag met het ontwikkelen van jouw vakinhoudelijke
competenties. Je krijgt hiervoor diverse trainingen aangeboden. Het idee is om je snel
veel expertise bij te brengen.

FUNDAMENTAL PROGRAMMA (1 JR)
WAT KOMT ER AAN BOD?

CERTIFICATEN

 Ik en de ander: training persoonlijke

PRINCE2

effectiviteit en zelfinzicht.

 Aan het werk: basis informatie- en

LEAN SIX SIGMA

projectmanagement.

 Analyseren en stakeholdersmanagement.

ATELIERDAGEN

 Proactief adviseren: adviesvaardigheid
d.m.v simulatie.



CONGRES

Verandering implementeren:

verandermanagement, analyseren.

EINDOPDRACHT

 Toegevoegde waarde: selling consultancy,
weerstand en conflict.

Advanced Specialisatie (1 JR)

Adviseur

1. Informatieadviseur / Business
Informatie Analist
2. Project- / Implementatiemanager

Solliciteer direct!

