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Studenten leren over techniek en digitaal
tijdens Datacenter Tech College &
Carrièrebeurs
Op donderdag 9 mei organiseert brancheorganisatie Dutch Data Center Association (DDA) de

eerste editie van de Datacenter Tech College & Carrièrebeurs (DTC). Deze beurs biedt een

interactief programma waar studenten en professionals uit de datacenter industrie op

laagdrempelige wijze kunnen kennismaken. Daarnaast krijgen bezoekers een exclusieve

rondleiding in het naastgelegen datacenter van BIT in Ede.

Alles wat online gebeurt - van gaming tot bankzaken, cloud, mobiele apps en e-mails - staat

allemaal ergens in een datacenter. En omdat iedereen steeds meer online is, groeit ook de

datacenter sector stevig door. Uit recent onderzoek blijkt dan ook dat deze snel groeiende sector

dringend op zoek is naar technisch talent op MBO- en HBO-niveau. De komende 5 jaar is de

datacenterbranche op zoek naar zo’n 4000 mensen. Dit zijn mensen met een opleiding in  IT,

elektro- en koelingstechniek.

⏲

https://www.dutchdatacenters.nl/nederlandse-datacenters-56-meer-personeel-dienst-vijf-jaar/
http://pr.splend.nl/


Veel carrièrekansen voor techtalent

Vanwege de grote vraag naar gekwalificeerd personeel te de komende jaren heeft de DDA nu

dus de Datacenter Tech College & Carrièrebeurs in het leven te roepen. Stijn Grove, Directeur

van de DDA: “De razendsnelle ontwikkeling van onze digitale economie zorgt voor een groeiend

tekort aan geschoolde mensen, zo ook in de internetsector. Voor datacenters alleen al

verwachten we een groei van 59% de komende vijf jaar, maar ook de bouw- en

installatiebedrijven daaromheen verwelkomen techtalent met open armen.”

Er liggen dan ook enorm veel kansen op de datacenter arbeidsmarkt, die op het moment nog

niet worden benut. Volgens Grove heeft dat er deels mee te maken dat studenten, docenten en

onderwijsinstellingen de sector niet kennen: “Studenten kiezen graag voor bedrijven als Netflix

en Uber. Datacenters, de drijvende kracht achter deze “tech giants” en het internet als geheel,

zijn vooralsnog minder voordehand liggende werkgevers omdat ze minder bekendheid hebben.

Wat jammer is, want er liggen en enorm veel carrièrekansen in de sector.”

Leren en netwerken

Het Datacenter Tech College & Carrièrebeurs biedt middels een platform om te netwerken en

om te leren over de carrièremogelijkheden in en om datacenters. Naast de carrièrebeurs kunnen

studenten, young professionals, docenten en onderwijsinstellingen minicolleges bijwonen over

technische vakgebieden als elektrotechniek, engineering, systeembeheer en

werktuigbouwkunde. Als kers op de kaart kunnen bezoekers een rondleiding krijgen in het

datacenter van BIT en kunnen ze meedoen aan een Virtual Reality experience. De dag zal

worden afgesloten met een barbecue waar verder genetwerkt kan worden.

Scholen, studenten en andere geïnteresseerden op zoek naar een nieuwe carrière kunnen zich

gratis aanmelden voor het event op 9 mei bij BIT in Ede via Eventbrite.

________________________

Over de Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland,

fundament van de digitale economie. Wij verbinden inmiddels 90% van de marktleidende

datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het

profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving. Wij verwoorden de

standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties en werken

daarin in een zo’n breed mogelijke coalitie.

https://www.dutchdatacenters.nl/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-datacenter-tech-college-carrierebeurs-voor-het-mbohbo-59760781105


OVER SPLEND

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

De DDA heeft drie focusgebieden: Energie & Duurzaamheid, Onderwijs & Werkgelegenheid en

Digitale Economie & Mainport. We zetten ons in op het verbeteren en vergroenen van onze

stroomvoorziening en we zijn actief op het gebied van duurzaamheid, met name op het

hergebruik van datacenter restwarmte. In goede samenwerking met het onderwijs

enthousiasmeren we leerlingen om voor deze industrie te kiezen. Tot slot promoten we onze

industrie middels events en publicaties in binnen- en buitenland, en onze positie als Digital

Gateway to Europe als digitale mainport.
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