Traineeship Innovatie & Optimalisatie
40 uur per week
Ben jij een nieuwsgierig talent en weet je van aanpakken? Hou je van het zoeken
naar creatieve oplossingen om processen te verbeteren en te versnellen? Durf je
risico's te nemen en wil je aan de slag bij een innovatief miljoenenbedrijf? En zoek je
bovenal een volwaardige baan met veel zelfstandigheid, ruimte voor ideeën en een
uitgebreid opleidingsprogramma?
Meld je dan aan voor het Traineeship Innovatie & Optimalisatie bij Concorde.
Concorde Group is marktleider op het gebied van vertalen en tolken. Zo verzorgen
we ruim 45000 tolkdiensten per maand, zijn we een belangrijke languagepartner van
de overheid en werken we samen met bekende multinationals. Wij geloven dat
meertaligheid de sleutel is tot het internationale succes van bedrijven: Languages
mean Business. Ga jij met ons deze ambitie waarmaken?
Wat houdt het traineeship in?
Tijdens het Concorde Traineeship Innovatie & Optimalisatie ontdek je in twaalf
maanden wat werken binnen een constant vernieuwend en groeiend bedrijf jou kan
bieden. Je bijt je vast in innovatie- en optimalisatieprojecten en werkt zo mee aan
de technologie van de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van ICT of
Sales en Marketing zijn, of gaan over het verduurzamen van de bedrijfsprocessen. Zo
werk je toe naar concrete resultaten voor Concorde en jezelf. Je gaat aan de slag in
verschillende teams en doet zo diverse werkervaringen op.
Door het veelzijdige programma ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt.
Tijdens het traineeship werk je aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Hierin heb je de vrijheid aan de gang te gaan met doelen die bij jou passen en
ontdek je hoe jouw talent het beste tot zijn recht komt. Je wordt begeleid vanuit HR,
krijgt een coach vanuit de directie en hebt tevens een projectbegeleider. Je krijgt
regelmatig feedback op je werk en ontwikkeling. We nemen jou en je ideeën
serieus.
Wie ben jij?
Je persoonlijkheid vinden we net zo belangrijk als je kennis en kunde. Je bent
ambitieus en kan niet wachten om aan de slag te gaan. Vol energie onderzoek je
wat er slimmer, beter of sneller kan. Je stroomt over van ideeën en kan vertalen naar
vernieuwende oplossingen en concrete acties. Je neemt graag initiatief en werkt
volhardend richting je doel. Je bent positief en denkt in kansen en mogelijkheden.
Dankzij je flexibele, pragmatische en proactieve werkhouding krijg je veel gedaan.
Je kunt goed prioriteiten stellen, behoudt het overzicht en voelt je verantwoordelijk.

Je bent in staat zelfstandig te werken en onderdeel uit te maken van een team. Je
kunt vanuit verschillende invalshoeken een probleem analyseren en aanpakken. Je
bent assertief, communicatief vaardig en beschikt over de gunfactor. Bovenal ben
je leergierig en enthousiast en zie je overal een uitdaging in.

Jouw profiel
Je hebt:
 recentelijk een wo-master afgerond;
 extracurriculaire activiteiten verricht;
 uitstekende kennis van het Nederlands en Engels in woord en geschrift;
 een resultaatgerichte werkhouding en de ambitie te groeien;
 een creatieve en pragmatische persoonlijkheid en je bent in staat jezelf te
managen;
 commercieel inzicht en het vermogen om bedrijfsprocessen te analyseren;
 aantoonbare kennis van of ervaring met een of meerdere van de volgende
vakgebieden:
o Sales
o Marketing
o ICT
o Duurzaamheid
o Communicatie
o Taaltechnologie
Wat bieden wij?
Een grote investering in je ontwikkeling door middel van opleiding en
begeleiding;
 Relevante werkervaring in een dynamische organisatie;
 Uitzicht op een baan bij de marktleider in Nederland op het gebied van
taaldiensten en -oplossingen;
 De mogelijkheid te werken aan innovatie- en optimalisatieprojecten;
 Een maandsalaris van €1800,- bruto op basis van een 40-urige werkweek,
reiskostenvergoeding en vakantiegeld.
Daarnaast krijg je een plek in een groeiend en ambitieuze organisatie, waar veel
ruimte is voor eigen inbreng en ideeën. Samenwerken, verbinden, leren, delen en
persoonlijke aandacht staan centraal binnen een informele sfeer. Ons kantoor ligt
centraal in Amstelveen op circa 5 minuten loopafstand van tram- en metrostation
Oranjebaan en een groot winkelcentrum (Stadshart) ligt op steenworp afstand.


Stel je voor en solliciteer!
Geïnteresseerd in het traineeship? Meer informatie over Concorde Group, de
sollicitatieprocedure en de inhoud van het programma vind je op
https://www.concorde.nl/vacatures/vacature-traineeship-innovatie-optimalisatie.
Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Hannah van Dijk via 0208202844.
Zie je jezelf aan de slag gaan bij Concorde? Stuur dan voor 15 juni je cv en motivatie
naar hannah.vandijk@concorde.nl en laat zien dat jij de creatieve trainee bent die
we zoeken.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

