Management Trainee in de sector Zorg en Welzijn
Als je net bent afgestudeerd en aan het begin van je carrière staat, wil je aan de
slag om ervaring op te doen. Vaak zijn er dan maar beperkte mogelijkheden om
je te oriënteren. En dat is juist heel belangrijk, want je startfunctie is vaak
bepalend voor de rest van je carrière. Maar hoe weet je nu direct wat je leuk
vindt?
High Select biedt jou de mogelijkheid om na je afstuderen een Management Traineeship
in de Zorg en Welzijn te volgen. Een sector waarin enorm veel gebeurt en heel veel
ontwikkelingen plaatsvinden. Tijdens het Management Traineeship voer je een aantal
projecten uit bij verschillende organisaties.
In vogelvlucht:
 Een tweejarig Management Traineeship
 Sector Zorg en Welzijn
 Diverse opdrachtgevers/afdelingen
 Trainingsweekenden
 Maandelijkse workshops
 Sociale activiteiten zoals wintersport, teambuildingsdag, galadiner
 Intervisie, ontwikkelassessment en coaching
 Uitstekende begeleiding door je Trainee-begeleider
Door de combinatie van je relevante opleiding, onze trainingen en de persoonlijke
begeleiding ben jij in staat om zowel zelfstandig als in teamverband projecten uit te
voeren. Je voert onder andere projecten uit op het gebied van beleid en management,
hrm, financiën, kwaliteit, marketing, communicatie of wet- en regelgeving.
Wie wordt Management Trainee bij High Select?
Wanneer je Trainee bij High Select wilt worden doorloop je een selectieprocedure.
Natuurlijk weegt je opleiding zwaar, maar je motivatie en je persoonlijkheid zijn minstens
zo belangrijk. Niet iedereen is geschikt om Trainee te worden! We hebben geen vaste
startdatum dus solliciteren kan op elk moment.
Een High Select Management Trainee:
 is (bijna) WO afgestudeerd, afstudeerrichting maakt niet uit;
 heeft maximaal 3 jaar werkervaring op de arbeidsmarkt;
 heeft een frisse blik en een hoop enthousiasme om bij onze opdrachtgevers aan de
slag te gaan.
 heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 ziet het als een uitdaging om zich de komende twee jaar in te zetten voor
uiteenlopende projecten bij verschillende zorg- en welzijnsorganisaties of gemeenten
door het hele land;
 is bereid om de komende twee jaar intensief te investeren, ook in vrije tijd.
Ben je geïnteresseerd?
Let op we hebben momenteel een aantal concrete projecten waar we
Management Trainees voor zoeken. Solliciteer dus snel! Wil je meer informatie,
dan kun je contact opnemen met de afdeling HRM, 033 465 56 39.

