
 

 

 

 
INFRASTRUCTUUR TRAINEESHIP 

Dé kickstart voor een carrière als DevOps/SRE Engineer, Cloud Engineer, 
Netwerk Engineer, System Engineer, … 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Axxes (Best Workplace 2023®) is een ambitieuze IT-consultancy onderneming met het oog 
op de toekomst. We vormen op dit moment een echt topteam van meer dan 250 sterk 
technische consultants. Technische go-getters die actief zijn op boeiende projecten binnen 
de domeinen software engineering, infrastructuur, software testing en projectmanagement. 
 

WAT STAAT JE TE WACHTEN? 

Bij Axxes geloven we sterk in het potentieel van afstudeerders (bachelors/masters). We willen 
ambitieuze afstudeerders met een passie voor IT begeleiden in hun groeiproces tot sterk 
technische Axxes consultants. Met ons Infrastructuur Traineeship vergemakkelijken we de 
overstap tot de arbeidsmarkt. Je hebt de keuze tussen twee verschillende tracks: 
 

• DevOps/SRE track 
Wie afstudeert met een uitgesproken voorkeur voor automatisatie komt terecht binnen ons 
DevOps/SRE track. Het is een intensief opleidingstraject van 4 weken waarin technische 
topics, soft skills, certificatie-trajecten en een uitdagend project aan bod komt. De voeling die 
je hebt met ‘infrastructure as code’ en de kennis van deployments worden verder 
uitgebouwd met een sterke focus op automatisatie. Met andere woorden alles wat nodig is 
om succesvol te worden ingezet als DevOps/SRE engineer bij één van onze klanten. 
 
Technologieën die zoal aan bod komen:  Linux, Git, Python, AWS, Ansible, Jenkins CI/CD, 
Terraform, Kubernetes, Docker, Cisco, … 
 

• Cloud & Modern Workplace track 
Wie afstudeert met een sterke focus op Cloud omgevingen én getriggerd wordt om breder te 
gaan richting Modern Workplaces, start op in ons Cloud & Modern Workplace track. Het is 
een intensief opleidingstraject van 4 weken waarin technische topics, soft skills, certificatie-
trajecten en een uitdagend project aan bod komt. Tijdens deze deep-dive brengen senior 
consultants vanuit een praktisch oogpunt jou verschillende facetten rondom infrastructuur 
(systemen, ethical hacking, scripting, cloud, automatisatie, containerisatie, virtualisatie, …) 
bij. Er zijn op termijn doorgroeimogelijkheden binnen deze domeinen. 
 
Technologieën die zoal aan bod komen: Azure, AWS, Cisco, VMWare, Terraform, Powershell, 
Linux, Windows Server, Intune, Jamf Apple Device Managment, … 
 



 

 

 

 

WAT NA HET INFRASTRUCTUUR TRAINEESHIP? 

Na het succesvol afronden van de opleidingstrack ben jij klaar voor je eerste project! Je komt  
terecht op technisch uitdagende IT-projecten bij grote en middelgrote ondernemingen in 
Vlaanderen en Brussel in verschillende sectoren zoals: DPG Media, Katoen Natie, VRT, 
Brussels Airport Company, Umicore, Comsof, … 
 
Vanuit Axxes blijven we je intensief begeleiden en opvolgen dankzij coaches, captains, 
buddy’s, staff-medewerkers, … Samen met hen garanderen we vooruitgang in jouw carrière 
aangevuld met interne en externe opleidingen, trainingen, conferenties en 
certificatietrajecten. Beslissingen hierrond worden steeds in samenspraak met jou genomen 
en geïndividualiseerd naar jouw eigen behoeftes en voorkeuren in interactie met de 
mogelijke noden van de klant en jouw captain. 
 
Daarnaast juichen we initiatieven toe om jouw kennis up-to-date te houden en kennisdeling 
met anderen centraal te plaatsen. Dit kan gaan van een sessie hosten op onze interne HAXX 
of Re:factor conferenties tot workshops geven of zelf lesgeven in een Traineeship. 
 
Verder zorgen skivakanties, maandelijkse drinks, summer events, tal van sportinitiatieven, 
competence centers, workshops, … voor een jonge en dynamische atmosfeer binnen Axxes. 
Onze focus op kwaliteit, groei en 'feel good' verzekert het succes bij onze klanten en van 
onze medewerkers! 
 

YES, IK BEN (BIJNA) OVERTUIGD! WAT NU? 

Geïnteresseerd? Op jouw lijf geschreven? Stuur dan zo snel mogelijk jouw CV door naar Elien 
Somers (elien.somers@axxes.com). Zij nodigt jou graag uit voor een eerste (digitaal) 
kennismakingsgesprek. Of schrijf je in via de QR code op één van onze Exx_ploration Nights, 
hier leer je Axxes, onze manier van werken en collega’s in een informele setting beter 
kennen. We kijken er alvast naar uit!  
 


