Bied jong talent een inspirerende leerwerkplek
In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) start in september
2017 de duale praktijkgerichte HBO opleiding System & Network Engineering.
Deze opleiding wordt onder de vlag van Cloud IT Academy aangeboden.
Voor deze opleiding zijn wij op zoek naar partners die graag nieuw IT-talent
aanboren en studenten een leerwerkplek willen bieden.

Wat bieden we de studenten?
>> Praktijkgerichte opleiding Network/System
Engineering/Cybersecurity
>> Leerwerkbaan: 4 dagen bij u op locatie en 1
lesdag op de HvA
>> 1e schooljaar € 500 stagevergoeding per mnd,
2e t/m 4e jaar salaris
>> Vergoeding HBO collegegeld € 2008
(bij succesvol afsluiten elk schooljaar)
>> Persoonlijk ontwikkelprogramma en supervisie
>> Switchmogelijkheid bij onvoldoende match
tussen student en bedrijf

Wat biedt de Cloud IT
Academy u?
>> Werving, selectie en plaatsing van
talentvolle HBO studenten
>> Monitoring voortgang student en opleiding
>> Jaarlijks vier trainingsdagen persoonlijke
ontwikkeling en supervisie voor de student
>> Enkele meetings voor deelnemende
bedrijven gericht op vergroten van de
effectiviteit van het opleiden van studenten
in de werkpraktijk

Wilt u jong talent helpen
opleiden? Dan zijn dit de
kosten:
>> Voor elke duale HBO student betaalt
u jaarlijks gedurende de studie € 3000
(ex btw). Indien een student tussentijds
uitvalt, ontvangt u van Cloud IT Academy
het resterend deel terug.
>> Vanaf het 2e schooljaar komt u in
aanmerking voor de subsidie praktijkleren
van maximaal € 2700. De Cloud IT
Academy biedt ondersteuning bij de subsidieaanvraag.
>> 1e jaar betaalt u aan de student een stagevergoeding van € 500
>> 2e t/m 4e schooljaar ontvangt de student een salaris van uw
bedrijf
>> De student ontvangt van uw bedrijf het HBO collegegeld
€ 2008 en een vergoeding leermiddelen terug, bij het succesvol
afsluiten van elk schooljaar
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