
Calco-IT biedt niet zomaar een baan, maar een volledig ontwikkeltraject. 
Een scala aan opleidingsfaciliteiten en persoonlijke begeleiding op maat. De snelheid en 
de mate waarin je carrière zich ontwikkelt, heb je zelf in de hand. Uiteraard zijn de 
arbeidsvoorwaarden uitstekend en geloven we direct in een gezamenlijke toekomst. Hier 
hoort een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij.

“Ik ben ambitieus, leergierig en resultaatgericht. Ik wil me persoonlijk 
ontwikkelen en zoek voor het starten van mijn carrière een werkgever die mij 
hierin ondersteunt.”

Is dit een quote die van jou kan zijn? Dan bieden wij je de unieke mogelijkheid om je 
loopbaan vorm te geven in de Calco MasterClass. Na twee maanden intensieve interne 
opleiding ga je aan het werk bij één van onze opdrachtgevers. Met ons unieke 
MasterClass-concept geef je je loopbaan een vliegende start. Onze opdrachtgevers zijn 
gerenommeerde (landelijk en internationaal opererende) bedrijven behorende tot de 
bank- en verzekeringenbranche, de zorg, de energiesector en de industrie. Je gaat hier 
aan de slag als bijvoorbeeld functioneel- of applicatiebeheerder, informatieanalist, tester, 
ontwikkelaar of een van de vele andere functies.

Neem contact op! 
Kijk op www.calco-it.nl voor meer informatie of neem contact op met Ruby Kersten: 
telefonisch op 033 – 448 14 01 of per e-mail naar rkersten@calco-it.nl.
Ben je al overtuigd? Solliciteer dan direct via de website of per e-mail. Misschien kun 
je aankomende maand al beginnen!

Bepaal jij ook graag zelf hoe je toekomst eruit ziet?
 

Al 150 collega’s gingen je voor!

Calco-IT heeft in 7 jaar een gedegen naam neergezet in de markt als kwalitatieve dienst-
verlener in de ICT. Wij groeien snel door de toenemende vraag van onze tevreden 
opdrachtgevers. Als volwaardig ICT dienstverlener zijn wij gespecialiseerd in het 
ontwikkelen van software, het onderhouden van bestaande informatiesystemen, het 
beheren van infrastructuren en toepassing van kwaliteitszorg binnen de ICT. 
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SUCCES
is een

KEUZE

Traineeship
Calco MasterClass

Dit unieke traineeship staat open voor alle HBO of WO 
(bijna) afgestudeerden, ongeacht welke studierichting!


