JOUW CARRIÈRE, ONZE AANPAK
YER Talent Development Programme Allround Werkorganisator
YER & BOB Opleidingen organiseren het Talent Development Programme Allround Werkorganisator.
Door uitgebreide oriëntatie vind jij de baan die bij jóu past. Je doet werkervaring op bij een toonaangevende
opdrachtgever en volgt een post-hbo-opleidingsprogramma waarbij jouw ontwikkeling centraal staat.

JOUW CARRIÈRE ALS
ALLROUND WERKORGANISATOR
Jouw ontwikkeling staat voorop
Individuele begeleiding door een professionele coach
Inspirerende soft en business skills trainingen ontwikkeld door onderwijskundigen
Vast dienstverband met goede arbeidsvoorwaarden
Uitstekend toekomstperspectief met doorgroeimogelijkheden
Post-hbo-diploma

De focus van het tweejarige programma ligt op het ontwikkelen van soft, business en technische skills.
Gedurende twee jaar tijd word jij opgeleid tot Allround Werkorganisator. Dit biedt toekomstperspectief
als senior werkvoorbereider, projectcoördinator en projectleider.
Het unieke aan dit programma is dat de docenten specialisten zijn uit de markt en zelf werkzaam
zijn bij toonaangevende bedrijven. Er wordt interactief samengewerkt en een wisselwerking geboden
tussen kennis en de toepassing hiervan. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere project
management, kostenbeheersing, arbeidskunde, techniek en maakbaarheid, beheersing van het bouw
proces, persoonlijke effectiviteit en communicatie, project financiën, bouwrecht en contractrecht.
Naast de technische opleiding wordt er in jouw soft en business skills geïnvesteerd en krijg je een
individuele talent development coach toegewezen. Je tilt je persoonlijke ontwikkeling naar een hoger
niveau en doet daarnaast relevante werkervaring op.

Kick-start je carrière met training & coaching

Allround Werkorganisator

Voor ons Talent Development Programme zijn wij op zoek naar high potentials met een bouwkundige
achtergrond (uit heel Nederland) die zich willen ontwikkelen tot Allround Werkorganisator.

JJ

Intensieve begeleiding door een professionele
coach

Een tweejarig opleidingsprogramma tot
een vakbekwame Allround Werkorganisator

JJ

Vakinhoudelijk kennis opdoen

JJ

Inspirerende trainingen

JJ

Opdoen van relevante werkervaring

JJ

Aan de slag bij een toonaangevende
opdrachtgever

JJ

Iedere 4 weken een uitdagende training

JJ

Leren van elkaar tijdens intervisie
bijeenkomsten

JJ

Individuele coaching op maat

JJ

Soft skills

Business skills

Technical skills

Tweejarig opleidingsprogramma

Wat houdt dit Talent Development Programme in?

Waarom een Talent Development Programme?
JJ Jouw groei staat op de eerste plaats

JJ

Werken aan uitdagende en complexe
utiliteitsprojecten

JJ

Vast contract

JJ

Post-hbo-diploma

Dit breng je mee:
JJ 0-4 jaar werkervaring
JJ

Afgeronde hbo- of wo-opleiding richting Bouwkunde of vergelijkbaar

Schakeltraject (circa 6 maanden):

JJ

Afgeronde mbo-4-opleiding richting Bouwkunde met minimaal 0,5 jaar relevante werkervaring

- Kostenbeheersing

Enthousiast? Meld je dan nu aan bij jouw YER-contactpersoon of kijk op www.yer.nl

- Arbeidskunde
- Techniek en maakbaarheid
- Beheersing van het bouwproces

Als je alle stappen van het selectieproces goed hebt doorlopen, word je toegelaten tot het Talent
Development Programme Allround Werkorganisator:
1

Opleiding Allround Werkorganisator:
-

Persoonlijke effectiviteit en communicatie
Projectmanagement
Project financiën
Bouwrecht en contractrecht

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

YER

3

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

Competentietest

2e gesprek
bij YER

Interview
met één of
meerdere
opdrachtgevers

Start YER
Talent
Development
Programme
Allround
Werkorganisator

