JOUW TOEKOMST BIJ HEIJMANS

ONZE AANPAK, JOUW CARRIÈRE

Jouw ontwikkeling staat voorop
Uitdagende projecten
Intensieve persoonlijke begeleiding
Inspirerende trainingen
Professionele coaching

Traineeship Heijmans & YER
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra
combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteits
verbetering, innovatie en integraliteit realiseert Heijmans een toegevoegde waarde voor opdrachtgevers.
In verband met de toenemende projecten binnen het bedrijfsonderdeel Utiliteit hebben Heijmans en YER de handen
ineengeslagen om nieuw jong talent te werven en op te leiden. Tijdens het traineeship krijg je de mogelijkheid om
interessante werkervaring op te doen, waarbij jouw persoonlijke ontwikkeling voorop staat.

Kickstart je carrière met training & coaching

Heijmans Traineeship

De kernwaarden van Heijmans zijn eigenaarschap, samenwerken en resultaatgerichtheid. Deze competenties
zoeken wij in de toekomstige trainees. Bij Heijmans kan je gaan werken aan uitdagende en complexe projecten
zoals Hart van Zuid en NACH. Je tilt je persoonlijke ontwikkeling naar een hoger niveau middels een persoonlijk
ontwikkelplan. YER is verantwoordelijk voor de werving, individuele coaching en soft skills trainingen. Heijmans
biedt een traineeplaats aan met ‘coaching on the job’.

Soft skills

Business skills

Individuele
coaching

Afhankelijk van je vooropleiding en interesse start je op één van de regiovestigingen of op het hoofdkantoor in
Rosmalen. Je maakt kennis met meerdere afdelingen en gaat bijvoorbeeld aan de slag als werkvoorbereider,
ontwerper, engineer, calculator, tendermanager of BIM-specialist.
Wat houdt dit traineeship in?
JJ Programma van 18 maanden

Waarom een traineeship bij Heijmans?
JJ Jouw groei staat op de eerste plaats

Intervisie
1op1 coaching
Eerste jaar:
Eigenaarschap, samenwerken en resultaatgerichtheid
Effectief communiceren deel 1 en 2
Persoonlijke effectiviteit en timemanagement deel 1 en 2
Assertiviteit deel 1 en 2

JJ

Je gaat als volwaardig werknemer aan de slag

JJ

Start voorjaar of najaar 2018

JJ

Intensieve begeleiding door een professionele
coach

JJ

Opdoen van relevante werkervaring

JJ

Iedere 6 weken een uitdagende training

JJ

Inspirerende trainingen

JJ

Leren van elkaar tijdens intervisiebijeenkomsten

JJ

Vast contract

JJ

Individuele coaching op maat

JJ

Bedrijfsjongerenvereniging Jong Heijmans

JJ

Inzicht krijgen in je talenten

Dit breng je mee:
JJ 0-2 jaar werkervaring
JJ

Afgeronde HBO- of WO-opleiding richting Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek,
Technische Bedrijfskunde, Sustainable Energy, CME, Facility Management of vergelijkbaar

JJ

Competenties: initiatiefrijk, resultaatgericht, samenwerken en leergierig

In september 2017 zijn er 12 trainees gestart. In 2018 is er plek voor 18 trainees. Enthousiast?
Meld je dan nu aan bij Annabel Mooren (annabelmooren@yer.nl) of Vera Tielbeek (veratielbeek@yer.nl).
Als je alle stappen van het selectieproces goed hebt doorlopen, word je toegelaten tot het traineeship.
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Tweede jaar:

Jij
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Online aanmelding
met CV en motivatie
1e gesprek
bij YER

Commerciële business skills deel 1 en 2

YER

3

We beoordelen je
sollicitatie en laten je
weten of je door bent
naar de volgende ronde

Competentietest

2e gesprek
bij YER

1a2
gesprekken
bij
Heijmans

Toelating
Traineeship
Heijmans &
YER

