INVESTEER IN DE TOEKOMST VAN DATA SCIENCE

JE DATA SCIENCETEAM UITBREIDEN?
WAT DACHT JE VAN
EEN TECHIONISTA?
Microsoft Azure Academy for Data Science
powered by Techionista

DE ACHTERGROND

OP NAAR MEER GENDERDIVERSITEIT
IN DE WERELD VAN DATA SCIENCE
In samenwerking met Microsoft en de Johan Cruijff ArenA
Microsoft gelooft net als Techionista in genderdiversiteit, want diversiteit
leidt tot kwaliteit. Daarom zetten wij ons samen in voor meer vrouwen in
ICT en hebben we de handen ineengeslagen om op 4 februari 2019 te starten
met de tweede datascience vrouwenklas aan de Microsoft Azure Academy,
powered by Techionista. De Johan Cruijff ArenA opent opnieuw haar deuren
voor ons.
In 2018 zijn we gestart met deze samenwerking en organiseerden we de
eerste Microsoft Azure Academy for Data Science, powered by Techionista.
De kandidaten van die editie hebben inmiddels bijna allemaal een baan als
data scientist. In 2019 studeert de tweede lichting vrouwen af aan de
academy, en wij zien hen natuurlijk graag aan de slag gaan bij partners en
klanten van Microsoft. Daar kunt u ons bij helpen! In deze presentatie vindt
u daarvoor alle informatie. En bekijkt u vooral de video hiernaast.
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DE OPLEIDING

16 WEKEN INTENSIEVE
TRAINING IN HARDEN SOFT SKILLS
Tijdens deze intensieve 16-weekse opleiding worden de kandidaten
door ervaren docenten onderwezen in de hard skills die nodig zijn voor
een goede data scientist. Zo leren ze data analyseren en visualiseren
met PowerBI en werken met Python en T-SQL. Ze bijten zich vast in de
wiskundige basis voor machine learning en kunstmatige intelligentie.
En natuurlijk worden ze ook onderwezen in ethiek en recht op het
gebied van data. Na het afronden van een business case en een
eindproject, gaan ze op voor het eindexamen dat moet resulteren in het
behalen van het Microsoft Professional Program for Data Science
Certificaat.
Daarnaast doorlopen ze een uitgebreid soft skills-programma dat hen
onder meer vaardiger maakt in het geven van presentaties, time
management, persoonlijk leiderschap en netwerken.

Bekijk het volledige lesprogramma

DE KANDIDATEN

ONZE KANDIDATEN
HEBBEN AL
WERKERVARING
Nieuw in de wereld van data science,
maar ervaren op de werkvloer
Tijdens deze academy worden vrouwen opgeleid die hebben besloten
hun carrière een boost te geven. Vrouwen die vaak al een
indrukwekkende carrière op hun naam hebben staan, maar die nu
hun tanden in data science willen zetten. Vaak hebben ze op eigen
houtje al leren programmeren met talen als Python, of hebben ze
binnen hun huidige baan al wat data analyse gedaan. Nu willen ze de
volgende stap maken door officieel als data scientist aan de slag te
gaan. Onze kandidaten spreken vloeiend Nederlands of Engels.
Tijdens een van de twee banenmarkten kun je met hen in contact
komen.

DE BANENMARKT

KOM SPEED DATEN
MET ONZE KANDIDATEN
TIJDENS EEN BANENMARKT
Tijdens de Microsoft Azure Academy for Data Science, powered by
Techionista organiseren we twee banenmarkten. Als potentiële
werkgever krijg je dan de exclusieve kans kennis te maken met onze
kandidaten. Dat doen we in een speed date-vorm, zodat je op één
avond in een ongedwongen setting zoveel mogelijk kandidaten te
spreken krijgt. Hebben jullie een match? Dan kunnen we een
tweede, uitgebreider gesprek voor jullie plannen.
De eerste banenmarkt vindt plaats op donderdag 21 maart van 16.30
tot 19.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Meld je hier meteen aan voor de banenmarkt
op donderdag 21 maart 2019!

EEN KANDIDAAT IN DIENST

DATA SCIENTIST NODIG?
WAT DACHT JE VAN EEN
TECHIONISTA?
Je betaalt geen bemiddelingskosten, maar investeert in
haar opleiding
De totale kosten van deze opleiding bedragen € 12.000 ex. BTW. Iedere
kandidaat betaalt daarvan een eigen bijdrage van € 1.995 ex BTW. Dat is
haar eigen investering in haar toekomst. Het bedrag dat dan over blijft
(zijnde € 10.005 ex BTW) verhalen we op haar toekomstige werkgever.
Maar dankzij de steun van Microsoft en de Johan Cruijff ArenA hebben
we dat bedrag voor deze editie met € 3.000 kunnen verminderen.
Kortom: als nieuwe werkgever betaal je de overgebleven
opleidingskosten van € 7.005 ex BTW aan Techionista terug.

MICROSOFT AZURE ACADEMY FOR DATA SCIENCE, POWERED BY TECHIONISTA

MEER WETEN?
BEZOEK ONZE WEBSITE,
STUUR ONS EEN MAILTJE,
OF BEL
techionista-academy.com
info@techionista-academy.com
020- 21 01 963

