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Nieuwe instroom jong talent
Intensieve ontwikkeling van talent 
Behouden van het juiste talent

UW VRAAGSTUK 
IN TECHNOLOGY UW ORGANISATIE, ONZE OPLOSSING

YER Talent Development Program for Young Engineers

Het YER Talent Development Program for Young Engineers biedt uw organisatie de mogelijkheid 

nieuw talent te ontdekken, ontwikkelen en te behouden.

Geef uw organisatie een boost door jong toptalent een werkervaringsplek te bieden.

YER biedt ambitieuze starters de mogelijkheid zich in twee jaar te ontwikkelen tot een succesvol 

engineer. Ene rzijds door werkervaring op te doen, anderzijds door het doorlopen van een intensief 

ontwikkelingsprogramma.

YER weet dat iedere organisatie vraagt om andere oplossingen, vooral wanneer het gaat om  

het aantrekken, ontwikkelen en behouden van jong talent. Daarom zijn wij er van overtuigd dat de missie,  

visie en bedrijfscultuur van uw organisatie het startpunt is voor een structureel succesvol talent 

development programma. Hierover gaan wij graag met u in gesprek.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met uw YER consultant.

Waarom een YER talent in uw organisatie? 

Het programma biedt 7 zekerheden:

1. Instroom van gedreven talentvolle engineers

2. Starters die snel doorgroeien tot volwaardige 

professionals

3. Talent boeien en binden door uitdagende en 

inspirerende activiteiten

4. Mogelijkheid tot uitgebreide kennismaking 

alvorens een vaste aanstelling

5. Een maatwerk ontwikkelingsprogramma dat 

past bij uw organisatie

6. YER als ervaren sparringpartner op het 

gebied van Talent Develpment

7. U loopt geen personele risico’s

Wat houdt het Talent Development Program in?

Het programma is als volgt opgebouwd:

JJ 2-jarig programma bij interessante 

opdrachtgevers

JJ Iedere 6 weken uitdagende training

JJ Innovatieve trainingen ontwikkeld door onze 

eigen trainers en psychologen

JJ Leren van elkaar tijdens intervisie bijeenkomsten

JJ Vergroten van je professionele netwerk 

JJ Inzicht krijgen in je talenten

JJ Opdoen van relevante werkervaring

JJ Individuele coaching op maat

JJ Vakinhoudelijke training in overleg met u

Heldere 
profielomschrijving 
in samenwerking met 
consultant van YER

YER
Gedegen werving en 
selectie van kandidaten, 
analyse van gedrag, 
drijfveren en talenten

Uitdagende 
opdracht voor 
de starter 

Kandidaat is in 
dienst van YER

Uw
organisatie

Succesvolle 
samenwerking 
op het gebied 
van jong talent 

Werving en selectie Gedurende TDP

Verzorgt persoonlijke ont-
wikkeling, bestaande uit 
o.a. uitdagende trainingen 
en gedegen coaching

Verzorgt 
de vakgerichte kant 
van de ontwikkeling

Business
Skills

Soft Skills

Talent Development Program

Technische
Skills

Tweede jaar

Training commerciële business skills
Training effectief beïnvloeden

Training presenteren met impact
Training projectmatig werken

Training creativiteit & innovatie

Eerste jaar

Introductietraining & Talent Development Assessment
Training effectief communiceren

Training samenwerken
Training timemanagement

Training assertiviteit

Netwerk en intervisie

Vakinhoudelijke trainingen


