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Management Trainee - Rotterdam/Amsterdam/Roosendaal
Introductie
Ben jij op zoek naar een Management Traineeship met inhoud? Beschik jij (bijna) over een HBO
diploma in de techniek? Zoek jij een werkgever waar je klaargestoomd wordt om leidinggevende
functies te gaan vervullen? Wil je graag kennis opdoen van de industriesector in de Benelux?
Dan eindigt hier jouw zoektocht!

Organisatie
Onze opdrachtgever is een succesvolle en toonaangevende multidisciplinaire industriële
dienstverlener. In Nederland en België werken dagelijks ca. 2.500 toegewijde medewerkers aan
projecten en onderhoudswerkzaamheden op het gebied van isolatie, painting, steigerbouw,
heat-tracing en mechanisch onderhoud. Hiermee draagt het bedrijf al decennia bij aan de
veiligheid en beschikbaarheid van assets van haar opdrachtgevers, in zowel Nederland als
België. Kwaliteit, veiligheid en serviceverlening vormen belangrijke pijlers voor de
dienstverlening. Daarnaast worden er voortdurend nieuwe en slimmere werkmethodieken
bedacht, want door innovatie kan er nog veiliger en efficiënter worden gewerkt. Vanuit 9
vestigingen in Nederland en 3 in België wordt de dienstverlening ingezet. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Rotterdam. Het bedrijf maakt onderdeel uit van een groot concern met in totaal
meer dan 36.000 medewerkers.

Functie
Dit Management Traineeship is ervoor bedoeld om jou in 3 a 4 jaar (on the job) op te leiden
voor een vervolgfunctie als Projectleider/Projectmanager. Vervolgens is een realistisch groeipad
om weer een aantal jaren later de stap te maken naar de functie van Manager Operations.
Afhankelijk van jouw ambities en voorkeuren ga je bij één van de verschillende disciplines aan
de slag. Tegelijkertijd wordt er voor- en met jou een maatwerk opleidings- en begeleidingsplan
opgesteld. In het eerste jaar van het traineeship bestaat het werk vooral uit het opdoen van
basispraktijkkennis. Je kunt het niveau een beetje vergelijken met dat van een
Werkvoorbereider en je leert veel over het voorbereiden van projecten. In het 2e en 3e jaar ga
je kennis opdoen van de uitvoering. Dit betekent meelopen met ervaren Uitvoerders en in
toenemende mate begin je alle processen te snappen en krijg je meer en meer overzicht.
Richting het einde van het Management Traineeship ga je je bekwamen in Site-management.
Het reilen en zeilen van alle aspecten on-site krijg je allemaal mee. Met deze ervaring ben je na
3 tot 4 jaar dermate sterk ontwikkeld, dat je klaar bent om leiding te gaan nemen en
verantwoordelijkheid te gaan dragen voor jouw eigen projecten.
Gedurende het traineeship ga je naast praktijkervaring veel gerichte opleidingen volgen. Je kunt
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denken aan VOMI MIM (1, 2 en 3) of NACE (1 en 2) of Cini. Ook volg je geregeld vanuit de
company academy netwerkbijeenkomsten en sessies over business- en praktijkcases.

Naast de techniek draait het ook om het menselijk aspect. Alleen door teamwork en samen de
schouders eronder te zetten worden de projecten succesvol gerealiseerd. Daarnaast zorgen de
contacten met veel verschillende stakeholders, de financiële belangen, de verschillende klanten
en de vele soorten contractvormen zorgen voor heel veel afwisseling; vanaf het eerste moment
van dit traineeship is geen dag hetzelfde!

Functie-eisen
Voor dit Management Traineeship zijn wij op zoek naar starters op de arbeidsmarkt die recent
(of bijna) een HBO diploma in een technische richting hebben behaald. Of Young Professionals
met maximaal 4 jaar werkervaring. Qua opleidingsrichting kun je denken aan
Werktuigbouwkunde, Bouwkunde, Civiele Techniek, Technische Bedrijfskunde of
Elektrotechniek. Maar ook andere opleidingsrichtingen zijn prima mogelijk.
Want misschien nog wel belangrijker dan een diploma is jouw instelling. We zijn voor onze
opdrachtgever op zoek naar mannen en vrouwen die ambitieus zijn en hiervoor hard willen
werken. Je bent praktisch ingesteld en je kan tegen een stootje. Als je kritiek krijgt snap je dat
dit opbouwend wordt gegeven om jou verder te helpen in jouw ontwikkeling. Zeker in de eerste
jaren ga je veel meekijken in de praktijk. Door goed te luisteren ga je naar verloop van tijd
steeds meer kennis opdoen van de verschillende soorten voorkomende technieken en
methodieken. Dat is zeer belangrijk om later als Projectmanager of Manager Operations de
business goed te kunnen snappen. In die praktijk loop je mee met Uitvoerders en Voormannen.
Respect voor de vakman is dan cruciaal. Als HBO opgeleid persoon weet je al heel veel, maar
de praktijk is vaak weerbarstiger.
Naast opleiding en persoonskenmerken is enige (relevante) werkervaring nuttig, hoewel dit
geen eis is. Omdat je aan de slag gaat op verschillende locaties is een rijbewijs B wel een eis.

Aanbod
Om je einddoel te realiseren zal je hard moeten werken, maar als Management Trainee krijg je
er dan ook flink wat voor terug. Je kunt rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden! De
belangrijkste hiervan zijn;
Een vliegende start van jouw carrière bij een groot en succesvol bedrijf met volop
ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden!
Een startsalaris van € 3.000,- op fulltime basis
Een coole leaseauto (met tankpas) die je ook privé kunt gebruiken
8% vakantiegeld
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Interessante bonusregelingen voor als je goed presteert
Een meer dan gemiddeld aantal verlofdagen, zodat je naast al dat harde werken genoeg
tijd hebt voor vakantie of andere leuke privédingen
Een uitstekende pensioenregeling
Onderdeel uitmakend van de company academy (dit zorgt er o.a. voor dat je al snel een
groot en nuttig netwerk hebt binnen het bedrijf)

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Jasper van der Graaf via telefoonnummer
06-46440678 of per mail via jvandergraaf@qualifiedpeople.nl. Vacaturenummer:10176

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Upload je CV en motivatie,
dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 30 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie & Gas, Industriële Dienstverlening en Civiele Techniek.
Onze expertise ligt met name binnen de vakgebieden werktuigbouwkunde, E&I, civiele
techniek, procestechniek, interieurbouw en HR.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die zij verdienen.
Qualified People is een flexibele organisatie en wil, zeker in tijden als deze, het thuiswerken
stimuleren. Het werken vanuit huis moet uiteraard bij de functie passen en zal niet voor iedere
functie mogelijk zijn. Maar wij willen graag met je meedenken en meewerken aan
mogelijkheden en oplossingen.

Solliciteren
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