Odin Career Tracks
Kies zelf je route naar succes!
De mooist denkbare loopbaan in de IT is er een
waarbij je zelf kunt bepalen waar je heen gaat. En
dat is precies hoe het werkt bij de Odin Groep. Bij
ons is jouw carrière niet per se een vooraf vastgelegd traject van A naar B. Wij bieden je een netwerk
van ’tracks’ waarbij overstappen altijd een optie is.
Wij faciliteren jouw ontwikkeling
Bij de Odin Groep doen we er alles aan om jouw persoonlijke én
professionele ontwikkeling te stimuleren. Je krijgt de ruimte om
te ontdekken waar je goed in bent en waar je passie ligt. Zodra je
dat weet, faciliteren wij wat je nodig hebt om er alles uit te halen.
Zo hebben we een eigen opleidingscentrum (Odin Academy) waar
je ‘in huis’ bijvoorbeeld specialistische certificeringen van topmerken als Microsoft, Citrix en VMWare kunt behalen. Ook voor het
trainen van je commerciële, leiderschaps- of andere vaardigheden
hebben we speciale programma’s, zowel intern als extern. En wil
je deelnemen aan belangrijke congressen op jouw vakgebied?
Wij investeren er graag in!

IT in de breedte
De Odin Groep biedt een grote diversiteit aan mogelijke carrières.
Wij zijn een veelzijdige IT-organisatie die bestaat uit verschillende bedrijven met elk hun eigen specialisme. Van perfect maatwerk
(al dan niet hybride) tot pasklare cloudoplossingen. En van
state-of-the-art softwareontwikkeling tot de modernste datacenterdiensten. Uiteraard inclusief de commerciële functies die bij al die
disciplines horen.

Sommigen weten tijdens hun opleiding al
voor honderd procent
zeker waar ze heen
willen. Als dat voor
jou geldt, kun je bij elk
bedrijf binnen de Odin
Groep stapsgewijs carrière maken volgens een
van de min of meer vaste scenario’s die daarvoor zijn opgesteld.
Je doet dan onderweg de nodige vaardigheden op, volgt opleidingen,
behaalt certificeringen en leert te werken volgens bepaalde methodieken. Zo kun je van Technisch Supportmedewerker uitgroeien tot
Senior Storagespecialist en van Verkoop Binnendienstmedewerker
tot Senior Accountmanager.

Overstapmogelijkheden
Maar bij de Odin Groep liggen carrièreroutes lang niet altijd vast.
Er zijn genoeg mensen die gaandeweg tot nieuwe inzichten komen
over zichzelf en waar ze goed in zijn. Daarom kun je tussentijds
overstappen, bijvoorbeeld als je in plaats van de techniek toch meer
de commerciële kant op wilt. Daarnaast - en dat maakt de Odin
Groep echt bijzonder - kun je op bepaalde punten zelfs de switch
maken naar een heel ander bedrijf binnen de groep.

Ook ideaal voor ervaren professionals
Het unieke netwerk van routes maakt de Odin Groep tot een heel
aantrekkelijke werkgever. Niet alleen voor starters maar ook voor
ervaren professionals vanuit andere IT-organisaties. Zij kunnen
altijd wel een opstappunt vinden dat aansluit op het verloop van
hun carrière - en volop perspectieven biedt voor het vervolg ervan.

Eigen route, eigen verantwoordelijkheid
Al met al bepaalt bij de Odin Groep iedereen zijn eigen route. Die route is voor iedereen net even anders. Dat moet ook, want geen twee
mensen zijn gelijk. Maar bij het kiezen van een eigen route hoort ook
eigen verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat je de regie
over je toekomst zelf in handen neemt. En houdt, door steeds weer
nieuwe dingen uit te proberen, niet bang te zijn om te blijven leren
en ervoor te zorgen dat je optimaal inzetbaar blijft.

Het juiste spoor
Wil jij verder komen als mens en IT-professional? Kom dan bij de
Odin Groep. Bij ons bepaal je zelf waar je carrière heen gaat - en
heb je dus altijd het prettige gevoel dat je op het juiste spoor zit.
Ga naar www.odin-groep.nl en bekijk de carrièremogelijkheden.
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Trainingen & Certificeringen
Heutink ICT

web2work

Previder

- Microsoft (MCSA, MCSE etc)
- Cisco CCNA, CCNP
- VMware
- ITIL

- Scrum
- Microsoft CPD
- MCSE Sharepoint

- VMware
- NetApp
- Microsoft (MCSA, MCSE etc)
- Linux
- Cisco
- ITIL

