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Wat is Reskill Track: Data Engineer
Het woord 'data' is niet meer weg te denken in het moderne bedrijfsleven. Bedrijven verzamelen al
decennialang data. Met name door de komst van het internet is de hoeveelheid data die beschikbaar is
enorm vergroot. Nu is data het kloppende hart achter het succes van veel ondernemingen.
Hoe haal je waarde uit de enorme hoeveelheid met data die ondernemingen tegenwoordig tot hun
beschikking hebben? Dat is de taak van de Data Engineer. Als Data Engineer werk jij samen met je
opdrachtgever om orde in de 'data-chaos' te scheppen. Het is jouw taak om data - veelal afkomstig uit een
groot aantal verschillende bronnen - te organiseren, te managen en beschikbaar te maken voor de business.
In de Reskill Track: Data Engineer bereiden wij je voor om deze rol succesvol uit te voeren. We leren je te
werken met verschillende tools waarmee jij data kunt organiseren en ontsluiten. Ook het maken en
optimaliseren van Databases komt uitgebreid aan de orde. Je leert algoritmes ontwikkelen die het
makkelijker maken om ruwe data te benaderen en ontcijferen. Om ervoor te zorgen dat je goed instaat bent,
om met technische data oplossingen, de wensen van je organisatie te vervullen werken we aan persoonlijke
vaardigheden, zoals communicatie, presentatie en consultancy skills.

Voor wie is Reskill Track: Data Engineer
Door onze maatwerk aanpak is deze track voor de meeste professionals geschikt. Data Engineering is een
hoog technisch vakgebied en dus zijn gevoel voor techniek, analyse, wiskunde en logisch kunnen redeneren
belangrijke elementen die je in huis moet hebben. Daarnaast is het belangrijk dat je enthousiast wordt van
nummers, statistieken , trends en patronen.

Voorvereisten
Al onze opleidingen hebben als ingangsniveau minimaal HBO werk en denk niveau.
Daarnaast is vanzelfsprekend affiniteit met IT nodig.
Onze Reskill Tracks starten altijd met een uitgebreide intake samen met een van onze opleidingskundigen.
Op basis van de intake stellen we een maatwerk Reskill Track voor je samen dat naadloos aansluit op jouw

persoonlijke situatie.

Doelstellingen
De exacte doelstelling van deze Track hangt af van jouw persoonlijke situatie en senioriteit. Na het succesvol
voltooien van deze track ben je in staat bent om je eerste rol als Data Engineer met succes te beginnen.

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

