CASE

Één persoon kan wereld
veranderende ideeën
losmaken
CoLab ontwikkelt de toekomst

Innovatie met en binnen het domein van de informatietechnologie ontwikkelt zich in rap
tempo en deze trend zet zich de komende tijd zeker voort. Het is nog maar vijfentwintig
jaar geleden dat het Internet gemeengoed werd voor particuliere gebruikers en de eerste
smartphones kwamen slechts tien jaar geleden op de markt. En vandaag de dag leven we
in een samenleving die ‘always-on’ is en continu met elkaar in verbinding staat. Het is voor
iedereen van belang de continue ontwikkelingen in technologie in de gaten te houden
en de onbegrensde mogelijkheden op het netvlies te houden. Deze taak is niet langer
uitsluitend weggelegd voor een selectief gezelschap.
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De wereld wordt slimmer
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Blijf op de hoogte van onze CoLab projecten via LinkedIn.
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Positieve impact
De toekomst ontwikkelen betekent nieuwe vaardigheden
leren, je eigen loopbaan ontwikkelen en ervoor zorgen
dat je een positieve impact hebt op de kwaliteit van leven

Bij ICT verbinden we mensen, technologie
en ideeën. Ben jij op zoek naar een
nieuwe uitdaging als developer, architect
of engineer?
Visit www.werkenbijict.nl

Kopenhagen 9
2993 LL Barendrecht
The Netherlands

T +31 (0)88 908 2000
E info@ict.nl
W www.ict.eu

