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Professioneel, dynamisch en hands-on, dat is ITP Caribbean. Met onze IT-diensten zijn we een 

strategische partner in business voor onze opdrachtgevers. We weten alles van automatisering, 

softwareontwikkeling en netwerkbeheer. Met slimme, innovatieve IT-oplossingen optimaliseren we 

de processen van bedrijven op Aruba, en daarbuiten. Als Decos Implementatie Partner werken we 

veel met Decos: een efficiënt document management-systeem. Door de groeiende vraag naar dit 

product en nieuwe innovatieve oplossingen, zijn we op zoek naar versterking van ons team! 

 

 

Vooropgesteld hoef je geen ervaren IT’er te zijn. Integendeel, we zoeken een enthousiaste young 

professional met sterke affiniteit met IT, die zich graag wil laten opleiden! Ben jij leergierig? En zie 

je een carrière in de IT wel zitten? Ga dan aan de slag bij het beste en leukste IT-bedrijf van Aruba. 

Je start met een opleidingstraject. In 3 maanden tijd leren we je alle ins en outs van Decos. Daarna 

ga je aan de slag in de praktijk. Eerst ondersteunend aan onze ervaren consultants, daarna 

zelfstandig. Je ondersteunt onze klanten met het inrichten en gebruiken van Decos-oplossingen. 

Dat doe je zowel remote als bij de klant. Iedere dag is anders! Dat maakt jouw werk als IT 

Consultant ook zo uitdagend. Hoeveel verantwoordelijkheid je krijgt en hoe hard je groeit, ligt 

helemaal aan jou. We bieden volop mogelijkheden en kansen bij ITP Caribbean, jij hoeft ze alleen 

maar te pakken! 

 
Je zoekt graag oplossingen en kunt deze ook realiseren. Je bent zelfstandig en je beschikt over 
verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Je bent gewend om in teamverband te 
werken. Je werkt gestructureerd op basis van standaarden en je documenteert je werk. Je bent 
gemotiveerd en leergierig. 

 

• Afgeronde opleiding; minimaal HBO/bachelor 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden; in het Nederlands en Engels 
• Flexibiliteit; je kunt snel schakelen tussen verschillende taken en klanten 
• Leergierigheid; je hebt zin in het opleidingstraject en gaat voor het beste resultaat 
• Oplossingsgericht; creatief en inventief als je bent heb je voor alles een oplossing 
• Analytisch vermogen; binnen een oogopslag zie jij wat het probleem is  

 

• Afwisselende functie bij een dynamisch bedrijf 
• Opleidingstraject van 3 maanden 
• Goede werksfeer en leuke collega’s 
• Aantrekkelijk arbeidsvoorwaarden 
• Doorgroeimogelijkheden in een uitdagende leeromgeving 

Ben jij de kandidaat waar wij naar op zoek zijn?  
Stuur dan je sollicitatie met CV t.a.v. dhr. R. Frolijk, ITP Caribbean N.V., Rumbastraat 

7, Oranjestad, Aruba; per e-mail naar hrm@itpinternational.com. 

 


