
Transformer traineeship @ Euroclear 
 

Zin en lef om eens aan een hele grote boom te schudden? En een nieuwe digitale wind te 
doen waaien bij een marktleider in finance? En along the way ontdek je waar je zelf met je 
carrière naartoe wil. Vooruit, dus! 

Werk 24 maanden lang mee aan digital change in IT. En ontwikkel je leadership skills met 
de hulp van Ormit talent en Digitial Scaler coaches.  

 

What’s in it for you? 

• Ontdek jouw IT ding 

We gaan je niet vragen om te coderen. Maar wel om je in verschillende opdrachten te 
smijten voor het IT departement. Als change agent, scrum master, agile coach of people 
consultant.  

• Drive change 

We kijken naar jou om het goede voorbeeld te geven en verandering te drijven. Stap voor 
stap. En met de hulp van onze coaching en training. 

• Wordt een digital expert 

Digital transformation, business agility, customer centricity, … De mensen van onze partner 
Digital Scaler delen je met plezier hun kennis.  

• Groei als toekomstige leider  

Elke dag on the job. Met meer dan 50 (vijftig!) trainingsdagen en een personal coach. En de 
unieke combinatie tech, data, digital en people skills. 

• Land in je droomjob bij Euroclear 

Is er leven na het traineeship? Absoluut! In strategische of leidinggevende rollen. Als IT expert 
of agent of change. Alles kan.  

• Community 

Maak deel uit van twee hechte groepen. Bij Ormit Talent en Euroclear. Met wie je banden 
smeedt voor het leven. Op en naast het werk.  

 

Hoe special ben jij al? Doe de test. 

• Je hebt een master diploma 

Eender welke master, eigenlijk. Met max 3 jaar werkervaring. 

• Je hebt een feel voor data, digital of technologie  

Dan heb je een streepje voor en ga je je zeker amuseren. En bijleren tijdens onze bootcamps 
met experten. 

• Je houdt van change 

Ja, zelfs om het in gang te zetten. En je bent geduldig om andere mensen mee aan boord te 
krijgen.    



• Je zegt vlot yes 

Welke taal je thuis of onder vrienden ook spreekt, Engels (niveau C1) is voor jou piece of cake 

• Je bent nieuwsgierig (dat het geen naam heeft) 

Je wilt over bijna alles zoveel mogelijk wil weten. En graag alles of toch heel veel kunnen. 
Comfort zones, daar lach je eens mee. 

 

Euroclear, dat is big business. 

Euroclear. 50 jaar en marktleider in het hart van de financiële wereld. Goed voor 733 biljoen 
transacties per jaar. Rond aandelen, obligaties en investeringen in meer dan 90 landen. 
Waarmee ze grote financiële instellingen en beurzen wereldwijd ondersteunen.  

 

Euroclear, om van te houden. 

Iedereen die je ontmoet bij Euroclear is de slimste persoon ooit. Tot de volgende koffie of 
videochat. Dat betekent dat je continu bijleert. Van mensen van over de hele wereld die 
finance fun maken. Die houden van samen werken en winnen. Met diverse achtergronden 
en visies als hun sterkte.  

 

Wat doe je zoal? 

Neem 3 tot 4 verschillende rollen en opdrachten op met end-to-end verantwoordelijk en 
impact op heel de organisatie: 

• Zet de agile transformation binnen IT verder. 
• Ondersteun de modernisatie van overschrijvingen.  
• Help mee de rapportering, monitoring en customer onboarding verbeteren. 
• Breng onze IT-talenten en noden in kaart. En analyseer mee of we de juiste skills 

hebben om te groeien.  
• Verzamel en deel kennis. 
• Werk mee aan initiatieven en projecten over departementen heen.  
• ... 

 

Vraag het ons! 

We zijn er zeker van dat je vol vragen zit of dat je wat hulp kan gebruiken. Vertel ons wie je 
bent en wat je zoekt en één van onze recruiters laat snel van zich horen.  

Contacteer onze recruiters : recruitment@ormittalent.be.  
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