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Hĳ droomde ooit van een carrière als profvoetballer, schitterde ook bĳ Jong Roda JC, maar blessures staken

uiteindelĳk een stokje voor zĳn plan. Dus koos Jean Mbunga (25) uit Heerlen voor een andere koers: een

carrière in de IT-wereld. Sinds oktober werkt hĳ als Junior Information Management Consultant bĳ delaware.
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Een overstap van het voetbalveld naar
de IT-wereld, dat is nogal een switch! 
‘Ha, dat klopt. Ik heb een tĳd op hoog niveau gespeeld, maar door blessures ging

dat niet meer. Ik dacht na over mĳn toekomst en besloot dat ik de stap richting

een baan in de IT wilde zetten. Beide werelden hebben overigens best wat

overeenkomsten. Zo werk je in beide met verschillende mensen samen. Ook is

nooit een dag hetzelfde. In het voetbal heb je altĳd een andere tegenstander te

analyseren en in de IT is de markt continu in bewegen. Die afwisseling vind ik

heerlĳk.” 

 

Je werkt sinds oktober fulltime bĳ
delaware. Hoe ben je hier
terechtgekomen?
‘Voorheen was ik Microsoft Consultant bĳ een ander bedrĳf. Ik was al op zoek naar

een nieuwe baan – ik was toe aan een nieuwe omgeving – toen ik een bericht van

delaware-recruiter Veronique van Boxtel kreeg. Ik had direct een goed gevoel. Ze

was behulpzaam en wilde meedenken over iets nieuws, zelfs al zou dat niet bĳ

https://www.delaware.pro/nl-nl


delaware zĳn. Na een paar gesprekken was ik verkocht: de begeleiding, de

doorgroeimogelĳkheden, het feit dat ik er al aan de slag kon ook al ben ik nog

bezig met mĳn opleiding Business IT… Ik kreeg zelfs voordat ik begon een leuk

bericht van een toekomstige collega. Een klein gebaar, maar het gaf mĳ een warm

gevoel.” 

 

Wat doe je allemaal op een dag als
Junior Information Management
Consultant?
‘Ik werk op projectbasis bĳ verschillende organisaties. Wĳ werken met OpenText

en hierin zĳn veel mogelĳkheden. Momenteel zit ik bĳ een klant die bezig is met

een migratietraject. Dit is heel interessant omdat je zowel technische als business

gerelateerde kennis opdoet. Ik werk bĳ de klant op locatie, maar ook op onze

kantoren in Den Bosch, Naarden, Antwerpen of vanuit huis. Verder studeer ik dus

nog naast mĳn fulltimebaan: Business IT aan de Fontys Hogeschool. Ik zit in mĳn

laatste jaar. Het zĳn drukke tĳden, maar ik vind het leuk.’ 

 

Inmiddels zit je al een paar maanden
bĳ delaware. Zeg eens eerlĳk, ben je
nog steeds zo positief?  
‘Ja! Ik had niet verwacht dat het soort werk en de mensen zó goed zouden

bevallen. Ik dacht altĳd dat je met collega’s zakelĳk moet omgaan. Dat is niet zo.

We werken bĳ delaware hard, maar maken ook veel plezier. We hebben borrels
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en andere leuke activiteiten. Ook de sfeer is ontzettend goed. Iedereen wil elkaar

helpen of je nu jong of oud bent, een hoge functie hebt of niet. Ik maak grappen

met mĳn teamleider die ik normaal gesproken alleen met iemand van mĳn eigen

level maak. Dat is toch mooi?’ 

 

Over ontwikkeling gesproken: welke
stappen hoop jĳ de komende jaren te
zetten?
‘De doorgroeimogelĳkheden bĳ delaware zĳn eindeloos en ik wil graag naar een

medior functie. Mĳn valkuil is alleen dat ik altĳd veel wil, het liefst ook

tegelĳkertĳd. Die mindset heeft me in het voetbal veel gebracht, maar nu moet ik

even geduld hebben. Eerst maar eens mĳn studie afmaken. Daarna wil ik

cursussen en trainingen volgen, bĳvoorbeeld over consultancy of coderen. Wat

het ook wordt, ik weet dat delaware me hierbĳ gaat helpen.’ 

 

Jouw verandering van baan heeft
goed uitgepakt. Je lĳkt compleet op je
plek te zitten bĳ delaware. Heb jĳ tips
voor anderen die op zoek zĳn naar iets
nieuws?

https://www.delaware.pro/nl-nl


‘Durf! Ga rondkĳken en probeer uit je comfortzone te stappen. Je weet nooit of

een nieuwe werkgever bĳ je past, maar je komt daar maar op één manier achter:

door te doen. En mocht je twĳfelen over delaware, dan kan ik je zeggen dat je in

een superleuke organisatie terechtkomt. Hier ben je geen poppetje, ook al

werken er in Nederland alleen al meer dan tweehonderd mensen. Ga dus vooral

het gesprek aan met mensen die er werken en laat je inspireren.’ 

Ben je benieuwd naar alle
mogelĳkheden binnen delaware?

bekĳk hier de vacatures
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