YER ASSOCIATES TRAINEESHIP

“ It’s going to
happen because
I am going
to make
it happen.”

Join me at

“ Every
champion
was once
a contender
that refused
to give up.”

Als Associate bij YER wil je altijd de beste zijn, je zet
door wanneer anderen opgeven en hebt vooral veel
plezier in je werk.
In één jaar zorgen wij ervoor dat jij alle handvatten
krijgt om de beste te worden binnen de arbeids
bemiddeling. Jíj bepaalt zelf je succes, voor nu en in
de toekomst.

Hoe ziet dit jaar eruit?
In de eerste week volg je, samen met andere Associates,
een intensief programma op onze trainingslocatie in
Laren. Je zal deze week overnachten in een hotel in
de omgeving.
Je wordt klaargestoomd voor de praktijk door middel
van vakinhoudelijke trainingen. De trainingen worden
gegeven door onze trainers die stuk voor stuk jaren
lange ervaring hebben binnen de arbeidsbemiddeling
en dus vanuit hun eigen expertise spreken.
Continu word je gestimuleerd om actief met de materie
aan de slag te gaan. De trainingsdagen kenmerken zich
dan ook door veel (zelf ingebrachte) praktijksituaties,
cases en oefeningen. Iedere dag wordt afgesloten
met een transferopdracht om jouw nieuwe inzichten en
vaardigheden te toetsen. Transferopdrachten helpen
je om patronen te krijgen waardoor je een nieuwe
manier van werken gaat ontwikkelen. Hierdoor blijf jij
langdurig succesvol!
Zodra je de eerste trainingsweek hebt afgerond, ga
je op jouw kantoor aan de slag. Alles wat je in de
trainingsweek hebt geleerd ga je direct in de praktijk
toepassen. Maar, we zijn natuurlijk nog niet klaar met
trainen. Je hebt vanaf dit moment elke week een
terugkomdag waarbij je weer nieuwe dingen gaat
leren die je vervolgens weer in de praktijk kan gaan
toepassen.
Aan het eind van je eerste maand ga je aan de slag
met het maken van een plan. Wat ga jij het komende
jaar doen en hoe ga je dit aanpakken? Dit plan
presenteer je vervolgens aan de directie.
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Hoe ziet het sollicitatieproces
eruit?2

Jij

De eerste drie maanden staan in het teken van het
leren kennen van jouw kandidaat-propositie. Wij leren
je alle fijne kneepjes van het vak door onder andere
de volgende trainingen:
•
•
•
•
•
•

LinkedIn
Hoe presenteer je jezelf?
Wervend schrijven
Hoe voer je een intakegesprek?
STAR & vraagstellingstechnieken
CV lezen en interpreteren

Na deze drie maanden ga je, naast alles wat je geleerd
hebt, je salescompetenties op het gebied van klant
contact verder ontwikkelen. Ben jij onze nieuwe sales
topper?
Jij gaat de strijd aan met onder andere de volgende
trainingen:
•
•
•
•
•

Hoe doe je een salespitch?
Beltraining
Onderhandelen & overtuigen
Bezwaren overwinnen
Hoe beheer je grote accounts?

Jij gaat verder natuurlijk elke dag geïnspireerd worden
door de beste consultants uit de markt.

Wat breng jij mee?
•
•
•
•

0-2 jaar werkervaring
HBO werk- en denkniveau
Winnaarsmentaliteit
Passie en vastberadenheid ‘the grit factor’

Contact
Wil je ook als YER Associate aan de slag? Neem dan
contact op met Menno van de Lely, 06 11 11 97 85/
mennovanderlely@yer.nl
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Online aanmelding
met cv en motivatie
1e gesprek
bij YER

YER

Wat ga je allemaal leren?

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

2e gesprek
bij YER

Toelating
Associates
Traineeship

“ Wij geloven bij YER in
hard werken om zo
je doelen te bereiken.
Werken met passie
in vrijheid.”

