THE BRIDGE TO YOUR NNEXTLIFE

Social Media & Cloud Computing hebben onze persoonlijke wereld
enorm veranderd. Hoewel iets terughoudender heeft ook het zakenleven
onderkend dat dit niet een fenomeen van voorbijgaande aard is.
Het is niet zozeer de vraag “of”, maar “wanneer” en “hoe”, dit bedrijven
wereldwijd gaat bezighouden. Zoals bij alle grote veranderingen is het
reguliere onderwijs nog niet in staat adequaat in te spelen op de
veranderende vraag naar kennis.
Het Brugmodel
NNextStaff onderkent dit probleem en heeft met in het verleden bewezen modellen van bij- en
omscholing, een oplossing gebouwd. Dit model heet het Brugmodel. Diverse doelgroepen
kunnen afhankelijk van een door de klant of klantgroep opgesteld persoonsprofiel via een
Brugmodel worden om- en/of bijgeschoold. De opleidingen en begeleidend coachen zijn volledig
up-to-date en beheersen het vakgebied dat gaat van Social Media maturity tot aan cloud-based
technologieën inclusief bijbehorende securityprotocollen en technieken.
De NNextStaffer is connected to the NNext generation.

A. Werving & Selectie

D. Traineeship fase II (3 maanden)

B. Opleidingstraject

E. Traineeship fase III (3 maanden)

C. Traineeship fase I (3 maanden)

F. Indiensttreding bij de klantorganisatie

A. Werving & Selectie
NNextStaff, het recruitment expertise bureau op het gebied van Cloud Computing en
Social Media, zal de juiste mensen vinden, benaderen en voorselecteren.
In overleg met de klant is het profiel van de juiste nieuwe medewerker opgesteld en de
klant bepaalt de definitieve selectie.

B. Opleidingstraject
NNcourage, het IT Technology hart van de NNextgroup, zal het opleidingstraject verzorgen.
Zij zullen in een 3 maanden durend, intensief traject de deelnemers optimaal begeleiden en
opleiden tot Force.com ontwikkelaar.

De opleiding bestaat uit:

•

•
•
•
•
•

Force.com programmeren
Force.com is het ontwikkelingsplatform van de marktleider op het gebied van Cloud
toepassingen Salesforce.com waarmee softwareontwikkelaars eigen toepassingen kunnen
maken voor dit platform. Het heeft in de engelstalige landen een community van meer dan 		
400.000 ontwikkelaars die meer dan 240.000 op maat gemaakte applicaties hebben gebouwd
en ingezet. In Nederland is Force.com aan een snelle ontwikkeling bezig. Ook Nederlandse
bedrijven worden uitgedaagd om social media en Cloud Computing effectief te gebruiken,
en te bewegen in de richting van de ‘Social Enterprise.
Object oriented programmeren
Programmeren via de agile methode
Het begrijpen van netwerken
Het begrijpen van allround IT beveiliging
Social Media training

C. Traineeship fase I (3 maanden)
Traineeship I in teamvervband met intensieve coaching (NNextStaff)
Coaching 4 uur per week (middag) per team (2-4 personen)

D. Traineeship fase II (3 maanden)
Traineeship II individueel met intensieve coaching (NNextStaff)
Coaching 1,5 uur per week, individueel

E. Traineeship fase III (3 maanden)
Traineeship III individueel met overdracht coaching naar klantorganisatie

F. Indiensttreding bij de klantorganisatie
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