Darwin uw Oracle
specialist op maat
Als Oracle Specialized
Partner richt Darwin zich
op de optimale toepassing
van Oracle oplossingen.
Darwin geeft advies en
ondersteunt op het gebied
van Oracle architectuur,
applicatie-ontwikkeling en
efficiënt licentiegebruik.
Tevens is Darwin
gespecialiseerd in het
verzorgen van Oracle
maatwerktrainingen en de
instroom van IT-talenten.

Jong talent in úw IT-organisatie
Is uw IT-organisatie toe aan een verjonging? Bent u te afhankelijk van kostbare
externe inhuur en wilt u de kennis in huis houden? Vindt u geen geschikte
kandidaten? Het Darwin Young Talents Programma biedt uitkomst!

Darwin Young Talents Programma
Darwin verzorgt de instroom van goed opgeleide en enthousiaste IT-talenten
die passen binnen uw bedrijfscultuur. Het programma bestaat uit werving en
selectie van geschikte kandidaten, een op maat samen te stellen
opleidingsprogramma in de Oracle technologie en persoonlijke coaching
gericht op snelle professionele ontwikkeling. Op deze wijze borgen wij de
kwaliteit en loyaliteit van uw toekomstige medewerkers. Na het succesvol
doorlopen van dit programma heeft u de mogelijkheid om, zonder
aanvullende kosten, de kandidaten in dienst te nemen.

Waarom Darwin ook bij ú kan werken
Wij vinden voor u de juiste kandidaten. Via onze contacten met 75% van de
HBO en WO IT-afstudeerders selecteren wij, op basis van het samen met u
opgestelde profiel, de kandidaten met de juiste kwaliteiten en ambities voor een
carrière binnen uw organisatie. Onze ervaren Oracle consultants zijn
specialisten op hun vakgebied en dragen hun actuele kennis en praktijkervaring
over tijdens het programma. Naast inhoudelijke kennisontwikkeling besteden zij
veel aandacht aan de sociale vaardigheden van de kandidaten. Zo bieden wij u
een compleet en kwalitatief hoogstaand programma, waardoor de kandidaten in
korte tijd volledig kunnen meedraaien in uw team.

Referenties:
Omdat Darwin u het werving- en selectietraject, de opleiding en begeleiding uit
handen neemt, kunt u probleemloos jonge talenten in uw organisatie inzetten en
profiteren van hun snelle groei en professionaliteit.
Bent u benieuwd wat Darwin Talents binnen uw organisatie kunnen betekenen,
of wilt u met ons van gedachten wisselen over de opzet van uw eigen talenten
programma, neem dan contact op met Elles Jimmink, elles.jimmink@darwin-it.nl,
06 5533 4683.

