
WIE IS QQUEST?

Wij zijn Qquest. Een jonge ICT-organisatie die continu groeit in kennis en ont-
wikkeling. Wij investeren vandaag in de specialisten van morgen. Zowel 

ambitieuze starters als ervaren ICT-specialisten krijgen bij ons de mogelijk-
heid om zichzelf en onze organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Wij houden ervan om snel te schakelen en verantwoordelijkheid te 
nemen. Initiatief tonen, projecten oppakken en continu vooruit 

blijven denken. Dat is wat ons kenmerkt en waar we bekend 
om willen staan. Ambitieuze starters zonder ICT-

achtergrond krijgen bij ons de mogelijkheid zich om te 
scholen binnen ons TalentClass Traineeship. In twee 

maanden tijd wordt de basis bijgebracht, waarna ze 
zich bij een van onze gerenommeerde opdracht-

gevers verder ontwikkelen.  

INFORMATIESHEET

MEER OVER QQUEST

https://www.qquest.nl/over-ons/
https://www.qquest.nl/over-ons/


WAT KAN JE VERWACHTEN 
VAN HET QQUEST
IT-TRAINEESHIP?

Ben jij afgestudeerd en op zoek naar een baan binnen de 
IT-sector? Heb je weinig tot geen IT-achtergrond, dan 
kijk je naar de juiste vacature. Wij zijn continu op zoek 
naar jonge ambitieuze starters die zichzelf willen
omscholen richting de IT. Tijdens ons tweejarige IT-
traineeship, scholen wij jou om tot een ‘Young IT-profes-
sional’. Met een groep van maximaal tien andere trainees 
volg jij het Qquest TalentClass traject. Ons programma 
bereidt jou voor op een succesvolle start in een IT-
functie bij vooraanstaande bedrijven als Talpa, ING en 
PostNL.

WAT GA JE DOEN? Je gaat de eerste twee maanden ontdekken hoe je jouw 
talenten toe kan passen binnen één van de vele IT-tech-
nische functies. De nieuwste en meest relevante IT-skills 
worden jou geleerd zoals: Java, SQL, Scrum, TMap, CI/
CD, DATA, beheer en projectmatig werken. Daarnaast 
geef en ontvang je voortdurend feedback op jouw pres-
taties en gedrag.

AANMELDEN SELECTIEDAG

QQUEST SELECTIEDAG De selectiedag houdt in dat wij jou willen leren kennen 
en jij ons. Onze recruiter Ilse Blad zal je welkom heten en 
met jou in gesprek gaan. Vervolgens leg je een digitale 
test af die je vooraf kunt voorbereiden. Daarna is er de 
mogelijkheid om met jouw toekomstige Qquest collega’s 
in gesprek te gaan en hen het hemd van het lijf te vra-
gen. Zoals iedere dag lunchen we gezellig met elkaar en 
jij kan aansluiten. Zo hopen wij jou een duidelijk beeld te 
geven over wie we zijn en wat we doen.

IT-TRAINEESHIP

PERSOONLIJKE 
GROEIMOGELIJKHEDEN

100+ GEZELLIGE 
COLLEGA’S

WERKEN BINNEN 
DE RANDSTAD

https://www.qquest.nl/werken-bij-qquest/selectiedag-aanmelden/
https://www.qquest.nl/werken-bij-qquest/sollicitatieproces/

