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Basiskennis

    Helpdesk IT
    ITIL
    Communicatie
    Solliciteren

Technische modules

    VoIP & WiFi
    Microsoft & Office 365
    Comptia A+
    Security

Carrièreswitch?

Wil jij jouw weg vinden in 
de IT-wereld? Volg dan ons 
omscholingstraject  en word 
IT-professional.

Ben jij er klaar voor?

Overweeg jij een carrière in de IT-sector en 
wil je jouw mogelijkheden verkennen? Heb 
je nog geen ervaring, maar heb je behoefte 
aan een goede basisopleiding? Dan ben je bij 
edulinx aan het juiste adres.

Wij bieden een praktijkgerichte opleiding 
door ervaren docenten, waarin wij jou in 
twee maanden voorbereiden op een baan in 
de IT-sector.

Durf jij te kiezen?

Ja? Dan kies je voor:
het leren van alle basisprincipes die je 
nodig hebt in de IT-sector
begeleid en opgeleid worden door vak-
mensen
alle kansen op een mooie carrière in de IT-
sector
erkende certificaten, zoals Cisco, Scrum, 
Agile en Prince2
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Jouw baan in IT: itlinx helpt je verder

Wanneer je de omscholing succesvol hebt 
afgerond, ben je helemaal klaar voor een baan in 
de IT-sector. Wil je direct aan de slag? Dan helpt 
itlinx je graag verder. itlinx en edulinx vallen samen 
onder de Connects Careers Group. Zij opereren 
vanuit dezelfde locatie, waardoor de lijntjes kort 
en helder zijn. 

itlinx blinkt uit in het detacheren van IT-toppers 
bij diverse bedrijven. De persoonlijke aanpak zorgt 
voor een juiste match tussen jou en de 
opdrachtgever. Wil je meer weten? Kijk op 
de website (www.itlinx.nl) of neem contact op met  
de recruiters. Bel ze op 013 - 591 49 65 of mail ze 
op recruitment@itlinx.nl.

Student aan het woord

Sevada (33): “Na een periode zonder baan, wilde 
ik graag weer een leuke werkomgeving. Mijn 
voorkeur ging uit naar de IT, maar mijn kennis 
was nog niet op het juiste niveau. 

Het omscholingstraject van edulinx heeft mij de 
basiskennis gegeven die ik nodig had. Daarna 
ben ik direct via itlinx aan de slag gegaan bij één 
van de opdrachtgevers in Antwerpen. 

Na een korte leer-/werkperiode ben ik inmiddels 
al een jaar werkzaam in de functie van support 
medewerker. 

De werkwijze van edulinx spreekt mij enorm aan: 
professioneel, persoonlijk en alles gewoon goed 
geregeld!
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Nieuwsgierig? 

Check onze website!


