TalentIT Twente
“TalentIT maakt het aantrekken, ontwikkelen en behoud van Talent mogelijk”
De weg naar het talent in de IT
Elke organisatie herkent het: ik zoek talent. Maar waar zitten ze en hoe kom ik er mee in aanraking?
Deze vraag naar Talent in de IT is in de afgelopen jaren behoorlijk gestegen en ook vertrekken er te veel
talenten uit de Provincie Overijssel, omdat ze gewoonweg niet weten welke toffe organisaties er zijn
voor uitdagend werk.
TalentIT plaatst IT-studenten, tijdens hun studie al bij bedrijven en organisaties voor stages, opdrachten
en zelfs als bijbaan naast de studie. Zo leggen we een verbinding tussen studenten en
bedrijven/organisaties, met als resultaat dat IT-talent behouden kan worden!
“Overijssel heeft een topstatus op IT-vlak en hoeft voor niemand onder te doen”
Kwalitatieve en onafhankelijke verbinder
Studenten die meedoen aan TalentIT krijgen een baan- en netwerkgarantie in Overijssel. De beloning is
niet alleen een mooi carrièreperspectief. Gedurende het programma kan de student het collegegeld
terugverdienen. Een extra stimulans om mee te doen, en direct bij de bedrijven aan de slag te gaan.
De vergoeding voor bijbanen, opdrachten, stages en afstuderen is bij elke organisatie gelijk, studenten
kiezen puur voor de inhoud van de opdracht en het werk.
“Transparantie en gelijke kansen, that’s it”
Ook zorgt TalentIT voor kwaliteit. Op basis van een aantal voorwaarden, zoals het aantal behaalde
studiepunten en studievoortgangspercentage, selecteert TalentIT studenten die mee mogen doen aan
het programma.
De studenten zijn enthousiast. Ervaring opdoen in de praktijk is een fantastische ontwikkeling die wij
kunnen bieden aan studenten. Overijssel heeft een topstatus op IT-vlak en hoeft voor niemand onder te
doen. Wij willen dit delen!
Let’s Join, Develop & Stay!
Doet u mee?

Programma manager Coen Berrnink.
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