
 

 

 

 
SOFTWARE TRAINEESHIP 

Een kickstart als Software Engineer (Fullstack Java/.NET)! 
 

WIE ZIJN WIJ? 

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

WAT KAN JE VERWACHTEN? 

Vanuit een groeiende interesse naar jonge, dynamische en ambitieuze software consultants 
zetten we (al voor de 13e keer!) een uitdagend project op poten namelijk het Axxes 
Software Traineeship. 
 
Dankzij een 5-weken durende fulltime opleiding, gegeven door onze eigen Software  
collega’s, worden de juiste aanknopingspunten aangereikt die jou in staat stellen een sterke 
carrière uit te bouwen als software engineer. Tijdens deze intensieve periode worden zowel 
theorie, praktische cases, presentatie- als interpersoonlijke skills bijgebracht. Jaarlijks 
werpen Competence Coaches en Trainers een kritisch blik op het programma. Ze zijn 
verantwoordelijk voor het opstellen van de track en bepalen de inhoud ervan. 
 
Trainees maken de keuze om te starten vanuit een Fullstack programma binnen Java  of .NET. 
Naast een uitgebreide basis binnen backend (.NET of Java) & front-end (React & Angular) 
ontwikkeling hechten we veel aandacht aan Cloud- & DevOps technologieën, belangrijke 
methodologieën en best practices binnen software (Clean Code, Agile, …). 
Ieder jaar herbekijken we het programma om steeds in te zetten op de nieuwste trends 
binnen IT. Technologieën die volgend jaar zoal aan bod komen: 
 
JAVA: Spring boot, Hibernate, Spring Data, Modern Java, Spring Security, Linux, Events & 
threading, Microservices, MongoDB, AWS, Kubernetes, Docker, … 
.NET: LINQ, C#, Entity framework, ASP.NET MVC, Monitoring & logging, Docker, Azure, 
Blazor, Kubernetes, CI/CD, ... 
FRONT-END: JavaScript, Angular, React, HTML, CSS, … 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

NAAR WIE ZOEKEN WE? 

We gaan jaarlijks op zoek naar zo’n 12 gemotiveerde Young Graduate developers. Een 
bewuste keuze om te werken met een geselecteerde & beperkte groep. Zo zetten we in op 
een intensieve begeleiding doorheen de track en garanderen we een hoog opleidingsniveau 
tijdens het Traineeship. 
 

WAT NA HET TRAINEESHIP? 

Na het succesvol afronden van de opleidingstrack kom je als Software Consultant voor 
middellange termijn terecht op technisch uitdagende IT-projecten bij grote en middelgrote 
ondernemingen in Vlaanderen en Brussel zoals: DPG Media, Katoen Natie, VRT, Brussels 
Airport Company, TomTom, …  
 
Vanuit Axxes blijven we je intensief begeleiden en opvolgen dankzij Team Captains, buddy’s 
en stafmedewerkers. 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 Team Captain. 
 
We juichen tevens initiatieven toe om jouw kennis up-to-date te houden en/of te delen met 
anderen. Dit kan gaan van een sessie hosten op onze interne HAXX of Re:factor conferenties 
tot na een aantal jaren zelf lesgeven in een Traineeship. 
 
Verder zorgen skivakanties, maandelijkse drinks, summer events, tal van sportevents, 
competence centers, … 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! 
 

BEN JIJ DEGENE DIE WIJ ZOEKEN? 

Geïnteresseerd? Op jouw lijf geschreven? Stuur dan zo snel mogelijk jouw CV door naar 
Vicky Teijsen (Vicky.Teijsen@axxes.com ) of Aster Van Nieuwenhove 
(Aster.VanNieuwenhove@axxes.com ). Zij nodigen 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! 
 


