JOUW CARRIÈRE ONZE AANPAK

JOUW CARRIÈRE BIJ ALLIANDER

,

Jouw ontwikkeling staat voorop
Inhoudelijk uitdagende functie
Intensieve persoonlijke begeleiding
Inspirerende trainingen
Professionele coaching
Uitstekend toekomstperspectief met ruime doorgroeimogelijkheden

YER Talent Development Programme Alliander
De komende decennia staat de energiesector voor een grote uitdaging. Door o.a. technologische, ecologische,
sociaal-culturele en politieke-juridische invloeden, moet de energiesector sneller dan verwacht worden
veranderd en aangepast. De transitie vraagt daarom om forse investeringen en grootschalige vervangingen
om ervoor te zorgen dat het huidige energienet klaar is voor de toekomst.

Intervisie, training & individuele coaching

Talent Development Programme

1e jaar
Soft skills

Soft skills

2e jaar
Business skills
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Business skills
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1e en 2e jaar
Technical skills

Talent Development Assessment
Training Effectief Communiceren
Training Timemanagement
Training Assertiviteit

Training Projectmatig Werken
Training Effectief Beïnvloeden
Training Presenteren met Impact
Training Commerciële Business Skills

Alliander, Nederlands grootste netwerkbedrijf, is dan ook volop op zoek naar engineers die hieraan willen
bijdragen. Alliander is verantwoordelijk voor de distributie van energie en zorgt ervoor dat iedereen onder
gelijke condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.
Alliander, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en YER hebben de krachten gebundeld en samen het
Talent Development Programme voor Alliander ontwikkeld. In dit programma word jij klaargestoomd om als engineer
binnen de energietechniek aan de slag te gaan bij deze toonaangevende opdrachtgever. Als engineer heb jij een zeer
uitgebreid takenpakket, waardoor jij letterlijk van begin tot eind betrokken bent bij uitdagende ondergrondse infra
projecten. Dit komt doordat je aan het regelen en organiseren bent, je daarnaast overleg hebt met stakeholders, je
de werkvoorbereiding en financiële calculatie uitvoert, maar je bijvoorbeeld ook het tracé bepaalt.
Daarnaast til jij met het Talent Development Programme ook jouw persoonlijke ontwikkeling naar een hoger niveau.
Naast de technische trainingen op de HAN wordt er namelijk ook in jouw soft en business skills geïnvesteerd. Iedere
zes weken wordt er een soft skills training verzorgd en heb jij een persoonlijk ontwikkelgesprek met een van onze
gecertificeerde arbeidscoaches. Het voordeel hiervan is dat jij zowel investeert in je technische kennis, als in jouw
persoonlijke ontwikkeling. Zo maken wij een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) samen met jou: waar sta je nu en waar
sta je over twee jaar? Door de trainingen en jouw POP, in combinatie met de werkervaring die jij opdoet, creëer jij
een voorsprong in jouw carrière!
Het Talent Development Programme voor Alliander is speciaal ontworpen voor ambitieuze young professionals met
nul tot twee jaar werkervaring en een afgeronde HBO-opleiding.
Waarom een Talent Development Programme?
JJ Jouw groei staat op de eerste plaats

Wat houdt het Talent Development Programme in?
JJ

Een tweejarig opleidingsprogramma verzorgd door
de HAN

JJ

Aan de slag bij een toonaangevende opdrachtgever

JJ

Een veelzijdige en uitdagende rol als engineer

JJ

Opdoen van relevante werkervaring

JJ

Mogelijkheid tot een vaste baan bij Alliander
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Begeleiding door een professionele coach

Iedere zes weken innovatieve soft en business skills
trainingen

JJ

Intervisie en trainingen

JJ

Leren van elkaar door intervisie

JJ

Individuele coaching

JJ

Inzicht krijgen in jouw talenten

JJ

Vergroten van je professionele netwerk

JJ
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Ontwikkeling tot een succesvolle professional
Vast contract met uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden

Dit breng je mee:

Technical skills
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Basiskennis elektrotechniek
Transformatoren, generatoren en systemen
Structuur energienet
Transport en distributie
Het bestaande Alliander net
Ontwikkelingen Alliander net
Opwekking & Smart grids
Assetmanagement

JJ

0-2 jaar werkervaring

JJ

Afgeronde HBO-opleiding richting elektrotechniek, werktuigbouwkunde, technische bedrijfskunde,
civiele techniek, aviation engineering, technische natuurkunde, scheepsbouwkunde of vergelijkbaar.

JJ

Competenties: initiatiefrijk, resultaatgericht, samenwerkend en leergierig

Enthousiast?
Meld je dan nu aan via www.yer.nl/tdp-alliander of neem contact op met:
Roger Leeman
06 - 15 56 41 28
rogerleeman@yer.nl

Remco van Batenburg
06 - 11 67 47 67
remcovanbatenburg@yer.nl

