PGGM Corporate Traineeship per 1 maart 2017

Jouw functie
Het PGGM Traineeship kent 3 routes: het corporate traineeship, quant traineeship en het
investment traineeship.
Als Corporate Trainee krijg je de kans om in een tweejarig programma veel kennis en
ervaring op te doen binnen PGGM. Het Corporate Traineeship is er specifiek op gericht
om PGGM in de volle breedte te leren kennen. Tijdens het traineeship werk je aan een
reeks opdrachten – een onderzoek, een project of meedraaien op een afdeling – van elk
6 maanden eventueel aangevuld met een side-opdracht zodat je je ‘on the job’
inhoudelijk en breed ontwikkelt. Je bouwt een solide intern netwerk op en je ontdekt wat
voor jou de beste plek is binnen PGGM.
Daarnaast volg je een intensief opleidings- en ontwikkeltraject. Na een uitgebreid
introductieprogramma, doorloop je gedurende 18 maanden samen met je medetrainees
het Traineeprogramma Baanbrekend in Organisatie bestaande uit 6 traineemodules en
intervisie. Alles draait om jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. De trainee
manager begeleidt, coacht en ondersteunt je tijdens jouw traineeship.

Jouw afdeling
In de voortdurend veranderende pensioenwereld en een dynamische financiële sector
zoeken wij toptalenten die samen met ons het verschil willen maken.
Grijp je kans om jouw talenten in te zetten bij één van de grootste
pensioenuitvoeringsorganisaties en vermogensbeheerders ter wereld. Wij beheren de
pensioenen van verschillende pensioenfondsen, de daarbij aangesloten werkgevers en
hun werknemers met een beheerd pensioenvermogen van zo’n 200 miljard euro voor
ruim 2,6 miljoen deelnemers. Onze missie is mensen helpen bij het realiseren van een
waardevolle toekomst. Een goed pensioen is meer dan geld alleen. Werken aan een
waardevolle toekomst is niet denkbaar zonder respect voor mens, milieu en
maatschappij. Duurzaamheid zit in ons DNA.

Jouw profiel







(bijna) afgeronde WO-master opleiding met bovengemiddeld goede resultaten;
brede ontwikkeling tijdens je studie door o.a. bestuursfunctie, relevante stages of
bijbanen, buitenlandervaring of topsport;
een ambitieuze doorzetter, sterke analytische vaardigheden en affiniteit met de core
business van PGGM;
enthousiast, leergierig, breed inzetbaar en je voortdurend willen blijven ontwikkelen
door de grenzen van jouw comfort zone op te zoeken;
een goede beheersing van de Nederlandse taal, Engels is een pre;
0 tot maximaal 2 jaar relevante werkervaring.

Interesse?
Solliciteer dan uiterlijk 5 november 2016 via www.werkenbijpggm.nl
De selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen:







5 november 2016 (deadline sollicitatie): insturen - via direct solliciteren - actueel CV
en cijferlijst en een persoonlijke motivatie waarin je aangeeft waarom je kiest voor
een investment traineeship bij PGGM;
15 november 2016 (deadline): invullen online assessment;
22 of 24 november 2016: inhouse selectiedag;
25 november 2016: terugkoppeling resultaten van de inhouse selectiedag en het
online-assessment;
28 november – 1 december 2106: laatste ronde: een extern assessment;
15 december 2016: ontvangst aanbieding.

Wij bieden
Een professionele, daadkrachtige en inspirerende werkomgeving met volop kansen om je
vakmanschap uit te bouwen. Bij ons staan samenwerken, kennis delen en zelfstandigheid
hoog in het vaandel. Dit komt goed tot uiting in onze cultuur en het flexibel werken. Ons
moderne en robuuste arbeidsvoorwaardenpakket zorgt voor een goede beloning en
mogelijkheden om werken en privé op een voor jou passende manier te combineren. We
hechten aan een open en eerlijke bedrijfscultuur, bieden je werk dat er toe doet en
hechten eraan met respect voor mens en omgeving te opereren. Kies je voor PGGM, dan
kies je voor jezelf.

Meer weten
Neem dan contact op met Gaby Glaser, Programmamanager Trainees op 030-2771294 of
gaby.glaser@pggm.nl.

