All You Can Train

ONTWIKKELEN IS VOOR ITPROFESSIONALS CRUCIAAL
Het opleiden van medewerkers gaat tegenwoordig anders dan vroeger. Het
moet snel, tegen een aantrekkelijk tarief en vooral effectief. Het is daarbij
van groot belang dat uw mensen professioneel fit worden en blijven.
Ontwikkelen is voor IT-professionals cruciaal. Opleidingsbudgetten staan
echter onder druk en veel tijd om trainingen te volgen is er niet.
Om dit dilemma het hoofd te bieden en jou te verzekeren van fitte en
tegelijkertijd inzetbare IT-professionals, biedt Capgemini Academy nu All You
Can Train.
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VOOR EEN VAST BEDRAG
PER MAAND ONBEPERKT
TRAINING VOLGEN

Met All You Can Train volgen de medewerkers van je
organisatie onbeperkt groepstrainingen bij Capgemini
Academy.
Het complete aanbod van groepstrainingen staat op
onze website: academy.capgemini.nl
Boeken van een training kan heel eenvoudig via onze
website of via het leerportaal van je organisatie.

TECHNOLOGIE, METHODEN EN PERSONAL SKILLS.
MEER DAN 300 TRAININGEN EN 100 CERTIFICERINGEN
Capgemini Academy is het trainingsinstituut van Capgemini, marktleider op het gebied van IT met meer dan
300.000 medewerkers wereldwijd. We hebben daarmee toegang tot kennis en ervaring op elk IT-gebied. Dit is de
basis voor onze trainingen. Onze trainers zijn niet alleen didactisch onderlegd, maar staan bovenal met beide
voeten in de klei. Als een deelnemer uit ons aanbod van ruim 250 trainingen een passende training heeft
gevonden, kiest hij of zij zelf een vorm die het beste past: klassikaal, online of een mix hiervan. Op onze locatie in
Utrecht, binnen de muren van de eigen organisatie of thuis.
Ons trainingsportfolio volgt de laatste IT-innovaties en is opgebouwd uit drie onderdelen:
•

Technologie: Een ruim aanbod op het gebied van Software Engineering, Security en Data.

•

Methoden: Ontwikkel jezelf en je medewerkers in o.a. Agile & Scrum, Projectmanagement en Business
Analyse.

•

Personal Skills: Leer de vaardigheden die je als professional in IT nodig hebt, zoals communiceren,
presenteren, faciliteren, delegeren en leidinggeven, maar ook bijvoorbeeld feedback geven en ontvangen .

Voor veel trainingen bieden wij ook de internationaal geaccepteerde certificeringen. Certificering geeft een
zichtbare erkenning van opgedane kennis. Niet alleen voor een individu, maar ook voor een team of afdeling.
Waar mogelijk maakt een certificeringsexamen dan ook onderdeel uit van het trainingspakket en zijn onze
trainingen en trainers geaccrediteerd door de certificeringsinstantie.
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EEN RUIME KEUZE IN TIJD,
PLAATS EN TAAL
• Dagelijks starten vele trainingen
• Onze trainingen zijn overdag én in de
avonduren te volgen
• Train online, bij Capgemini Academy in Utrecht,
of blended waarbij we online leren en
groepstraining combineren
• Veel trainingen zijn beschikbaar in Nederlands
en Engels
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DE KLEINE LETTERTJES
1. Het minimum aantal deelnemers voor All You Can Train is 20.
Er geldt een staffel in prijs bij grotere aantallen deelnemers.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
2. De duur van een overeenkomst is 1 jaar. Komen er in die
periode deelnemers bij, dan wordt de prijs naar rato
verhoogd.
3. Onze algemene voorwaarden AYCT zijn van toepassing. De
belangrijkste aandachtspunten zijn dat examenkosten apart in
rekening worden gebracht. Bij annulering of niet aanwezig zijn
bij de training brengen we ook kosten in rekening.
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About Capgemini Academy
Capgemini Academy is the learning and development institute of Capgemini, an industry
leader that employs over 300,000 professionals worldwide. Ever since 1974, Capgemini
Academy has been committed to the sustainable employability of IT-Professionals by
developing their knowledge and skills. Our online and classroom training programs and
tailor-made learning solutions are provided by learning and development experts that
combine didactical skills and extensive practical experience with a true passion for
helping IT-professionals flourish. This is how we unlock the true potential of your people
and organisation.
Get the Future You Want | academy.capgemini.nl

This presentation contains information that may be privileged or confidential and
is the property of the Capgemini Group.
Copyright © 2022 Capgemini. All rights reserved.

