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Traineeship Dimensys voor afgestudeerden 

 
Elk jaar start er weer een nieuw Traineeship bij Dimensys speciaal voor afgestudeerden van de 

studies: ICT & Business,  Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, Bedrijfsinformatica, Werktuigbouwkunde 

en Technische Bedrijfskunde.  Met deze interne opleiding ben jij na één jaar een junior IT of  process 

consultant. 

Dimensys stimuleert eigen ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens ons éénjarig 

Traineeship ligt de focus op uitdagende nationale en internationale projecten. Inhoudelijke 

trainingen en opleidingen worden gegeven door interne en externe professionals. De trainingen 

richten zich op het ontwikkelen van jullie algemene vaardigheden en op het gebied van Asset 

Management, Manufacturing, Project Portfolio Management in het bijzonder. Gedurende het gehele 

programma zal een personal coach je begeleiden.  

 

Wij zijn op zoek naar 

 Een afgestudeerde HBO’er of WO’er 

 Die gelooft in de toegevoegde waarde van IT  

 En het aandurft snel mee te werken aan klantprojecten 

 Om samen met je team én de klant successen te behalen 

 

What’s in it for you? 

 Een plaats binnen ons team van Young Professionals die écht de ruimte krijgen 

 Verbreding en verdieping van je opleiding 

 Je doet relevante werkervaring op in een dynamische, professionele omgeving 

 Begeleiding en coaching van ervaren consultants 

 Ontwikkeling tot allround professional 

 Een contract met mogelijkheid tot vaste aanstelling na één jaar, goed salaris en 

een Dimensys Alfa Romeo  

 Diverse activiteiten en uitjes in binnen- en buitenland met je collega’s  
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Dimensys Process & IT Consulting 

Dimensys is een IT en Consulting bedrijf. Zo’n honderd collega’s vormen een hechte organisatie. 

Met een kantoor in ’s-Hertogenbosch (NL), Geel (BE) en Düsseldorf (DE) richt het bedrijf zich met 

name op Noordwest Europa. Dimensys is partner van onder andere SAP, GE, Microsoft en Oracle. 

Onze expertise op het gebied van IT en Process Consulting combineren wij met een zeer uitgebreide 

kennis van specifieke markten. Op deze manier hebben we succesvolle projecten afgerond voor 

grote projectmatig werkende bedrijven als: Heijmans, ProRail, BAM, Siemens, Philips, DAF Trucks, 

Stork, Strukton, Arcelor Mittal en Pringles. 

 

Contact 

Interesse in ons Traineeship? Meld je dan aan via deze link. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

 

 
 
 

Estie Remmers 
estie.remmers@dimensys.nl  
+31 6 107 731 35 

 

http://info.dimensys.nl/selectiedag-talent-program?__hssc=153921959.3.1457442579136&__hstc=153921959.01c58be10c884e4c2784e9564094990d.1447863447809.1457430735450.1457442579136.94&__hsfp=2671545999&hsCtaTracking=b1458f6b-f5e4-4bea-b561-1656a23b432f%7C51a7bc2e-6ac5-4c8c-9289-0ccbf643eb4d

