JOUW CARRIÈRE IN TECHNOLOGY
Jouw ontwikkeling staat voorop
Inhoudelijk uitdagende functie
Individuele begeleiding door een professionele coach
Intervisie en innovatieve trainingen ontwikkeld door onderwijskundigen
Persoonlijk opleidingsbudget voor vakinhoudelijke trainingen
Zeer goede arbeidsvoorwaarden

JOUW CARRIÈRE, ONZE AANPAK
Geef jouw carrière een kick-start met het Talent Development Programme for Young Engineers! Door
uitgebreide oriëntatie vind jij de baan die bij jóu past. Je doet werkervaring op bij een toonaangevende
opdrachtgever en volgt een opleidingsprogramma waarin jouw ontwikkeling centraal staat.
In een periode van twee jaar ontwikkel jij je tot een vakvolwassen engineer. Je tilt je persoonlijke ontwikkeling

Talent Development Programme

naar een hoger niveau door middel van een persoonlijk ontwikkelingsplan, individuele coaching en soft
en business skills trainingen. Daarnaast beschik jij over een persoonlijk opleidingsbudget van € 3.000 per
jaar voor vakinhoudelijke trainingen.

Intervisie, training & individuele coaching

Waarom het Talent Development Programme?

1e jaar
Soft skills

Soft skills

2e jaar
Business skills

JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ

Business skills

JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ

Technical skills

JJ

1e en 2e jaar
Technical skills

Talent Development Assessment
Kick-off dag
Training Vitaliteit & Energie
Training Effectief Communiceren
Training Samenwerken
Training Timemanagement
Training Assertiviteit
Drie trainingsonderwerpen op verzoek

Training Commerciële Business Skills
Training Effectief Beïnvloeden
Training Presenteren met Impact
Training Projectmatig Werken
Training Creativiteit & Innovatie
Drie trainingsonderwerpen op verzoek

Persoonlijk opleidingsbudget voor
vakinhoudelijke trainingen

Wat houdt het Talent Development Programme in?

JJ

Jouw groei staat op de eerste plaats

JJ

Een tweejarig opleidingsprogramma

JJ

Begeleiding door een professionele coach

JJ

Opdoen van relevante werkervaring

JJ

Brede oriëntatie: welke organisatie past bij jou?
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Aan de slag bij een toonaangevende
opdrachtgever

Iedere zes weken innovatieve soft en
business skills trainingen

JJ

Persoonlijk opleidingsbudget voor
vakinhoudelijke trainingen

JJ

Intervisie en trainingen

JJ

Ontwikkeling tot een succesvol engineer

JJ

Leren van elkaar door intervisie

JJ

Vast contract met zeer goede
arbeidsvoorwaarden

JJ

Inzicht krijgen in jouw talenten

JJ

Individuele coaching

JJ

Vergroten van je professionele netwerk

Enthousiast? Meld je dan nu aan bij jouw YER-contactpersoon of kijk op www.yer.nl
Wanneer je alle stappen van het selectieproces goed hebt doorlopen, word je toegelaten tot het YER
Talent Development Programme for Young Engineers. De selectieprocedure ziet er als volgt uit:
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Interview
met Talent
Acquisition
Specialist en
Recruiter

Interview
met
meerdere
accountmanagers

Toelating
Talent
Development
Programme

Start Talent
Development
Programme,
afname
assessment
en kick-offdag

Online aanmelding
met cv en motivatie

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

