OOK EEN TEKKIE WORDEN?
BE PART OF THE REVOLUTION AND KICKSTART YOUR CODING CAREER
TEKKIE event: Nieuw-West
Locatie: B. Amsterdam (B.1)
Johan Huizingalaan 763a
1066 VH Amsterdam
DATUM: 3 november 2018
Tijd: 11.00 - 12.30
Inschrijven is niet nodig
Ben jij een meisje tussen de
17 en 25? Dan laten BSSA en
TechConnect jou graag zien hoe
je je kunt laten omscholen tot
web-developer en daarna bij
verschillende bedrijven terecht
kunt, van start-up tot corporate!
Tijdens dit event vertelt BSSA
je meer over het programma:
een combinatie van 3 maanden
fulltime courses en 6 maanden
traineeship.
Learn to code and start your career
in tech! Ga voor meer informatie
naar: www.techconnectweek.nl

KOM
OOK JIJ
?

NIEUW-WEST SPECIAL
De arbeidsmarkt schreeuwt om Tech-talent en is op zoek naar jou! Bij BSSA kun jij in
3 maanden een Full-Stack Web Developer worden. En het hands-on, project-based
lesprogramma bereidt jou goed voor op de arbeidsmarkt. Je leert door te doen
waardoor je steeds wordt uitgedaagd jouw nieuwe vaardigheden toe te passen. Na
het programma ben jij een Full-Stack Web Developer die snel en efficiënt nieuwe code
talen kan implementeren en gebruiken en daarmee overal aan de slag kan.
B. Startup School Amsterdam (BSSA) is een samenwerking tussen B. Building Business
Amsterdam en Experis (onderdeel van ManpowerGroup) in Amsterdam Nieuw-West.

HOE WERKT BSSA?
• Voor iedereen met HBO denkniveau, alle
richtingen
• Basis kennis van HTML/CSS en
Javascript is handig. Heb je dit niet?
Don’t worry, je kan gratis lessen volgen
bij Code Academy.
• 3 maanden fulltime les + 6 maanden
traineeship
• Hierna heb jij alle kennis van:
• HTML5/ CSS
• JavaScript
• NodeJS
• Postgresql
• FTP
• Database-theorieën
• Computertechnologieën
• En kun jij:
• Algoritmisch denken
• Zelfstandig en projectmatig werken
• De kosten zijn 906,50 euro.

PROGRAMMA
1. Wat doet een TEKKIE de hele dag?
Ghislaine volgt zelf het programma en
vertelt hier graag over. Je mag haar er
alles over vragen.

2. BSSA check-in special
Je gaat een leuke proefles
programmeren volgen om te kijken of
dit iets voor jou is!

3. En we willen wat van jou weten.
Hoe kunnen we jou bereiken? Via welke
(social) media ben je te bereiken? Wat
beïnvloedt jouw studiekeuze?

Challenge yourself. Learn how to code.
Start your Tech career.

