Op 25 oktober organiseert SPIE het Present Yourself evenement, waar jij kennis kunt maken
met SPIE en het Technisch Management Traineeship. Ben je benieuwd naar het
traineeship? Meldt je dan vóór 19 oktober aan door je CV & korte motivatie te mailen naar
stella.desmit@spie.com.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat je op verjaardagen vertelt dat je doet
Ik heb een superstart van mijn loopbaan door écht te ontdekken waar mijn kracht ligt en wat
voor rollen ik leuk vind binnen SPIE.
Wat je écht doet
Je doorloopt een tweejarig programma met 4 opdrachten. Deze opdrachten vinden plaats bij
verschillende afdelingen binnen de organisatie. Jouw eerste opdracht sluit goed aan bij jouw
studie maar trekt jou wel uit jouw comfortzone. Opdrachten hebben vaak een
procesverbetering/veranderingscomponent. Welke opdrachten jij je na je eerste opdracht
mee bezig gaat houden, dat bepaal jij zelf.
Vanaf het begin van jouw traineeship wordt je gelijk overal bij betrokken en ben je bezig met
het echte werk. Je bouwt contacten op binnen de organisatie. Daarnaast krijg je een mentor
uit het MT welke jou helpt tijdens de uitvoering van je opdrachten, een coach met wie je jouw
persoonlijke ontwikkeling kunt bespreken en wordt je gekoppeld aan één van de trainees die
jou voorging.
Hoe ziet je werkdag eruit
Als Technisch Management Trainee is geen dag hetzelfde. De ene dag zit je bij het MT aan
tafel en de andere dag sta je met je voeten in de klei. Je vervult een unieke rol binnen SPIE.
Uren per week
40
Jouw profiel
Je hebt een afgeronde Technische Master. Daarnaast ben je een starter op de arbeidsmarkt,
wat inhoudt dat je maximaal 2 jaar werkervaring hebt. Je toont initiatief, en hebt aanleg voor
leiderschap wat je hebt laten zien gedurende jouw studententijd.
Wat bieden wij jou
Wij bieden jou een baan bij een van de top 3 multi-technische dienstverleners van Nederland,
in een gezellig team van betrokken collega's. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid in je werk. De baan is afwisselend, geen dag is hetzelfde. Wij bieden de
mogelijkheden, jij bepaalt je toekomst.

