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JOUW CARRIÈRE, ONZE AANPAK
YER Talent Development Programme Automation & Cyber Security

Word je ook bedolven onder de interessante vacatures? Zoek je een baan waarin jouw ontwikkeling 
op nummer één staat? Heb je affi niteit met de innovatieve wereld van automatisering? Dan biedt ons 
Talent Development Programme de uitkomst voor jou!

Het Talent Development Programme start met een leerzame kick-off waarbij je de andere trainees leert kennen. 
De eerste vier weken bestaan uit intensieve trainingen bij een erkende opleidingsinstellingen (het ROVC en 
Computrain/Security Academy) samen met de andere trainees. Jouw technische hbo of wo opleiding is een brede 
basis en de praktijkgerichte trainingen in de richting van automatisering en cyber security zijn hier een aanvulling 
op. Deze maand sluit je af met het VCA VOL examen en een certifi caat van de gevolgde trainingen. Daarna stroom 
je in bij één van onze opdrachtgevers en ga je de opgedane kennis direct in de praktijk brengen met hulp van jouw 
technical coach. 

De functie waarin je terecht komt is afhankelijk van jouw wensen en ambities en welke organisatie het beste bij 
je past. Ook wordt er gekeken naar jouw interesses om bijvoorbeeld wel of juist niet (internationaal) te reizen. 
Gedurende het gehele Talent Development Programme staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal en krijg je 
elke zes weken training op het gebied van soft- en business skills. Daarnaast staat er een arbeidscoach tot jouw 
beschikking die je kan helpen jouw persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken.

Scan de QR code om je aan te melden of de ervaringen van onze huidige trainees te bekijken!

Wanneer je alle stappen van het selectieproces goed hebt doorlopen, word je toegelaten tot het YER Talent 
Development Programme. De selectieprocedure ziet er als volgt uit:

Waarom het Talent Development Programme? 

 Jouw persoonlijke ontwikkeling staat op de 
eerste plaats

 Meewerken aan de toekomst in een 
innovatieve branche (industry 4.0, predictive 
maintenance, smart factory)

 De mogelijkheid tot een veelbelovend 
carrièrepad binnen diverse multinationals

 Een passende functie richting project 
engineering, service & maintenance, 
project management of IT & cyber security, 
afhankelijk van jouw wensen

 Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Wie ben jij?

 Je hebt een technische bachelor of master 
behaald

 Je hebt affi niteit met automatisering en ziet 
hier toekomst in

 Software interesseert je, maar je bent geen 
programmeur

 Je bent een echte teamplayer

 Je bent ambitieus en wil je carrière graag 
starten binnen een organisatie met veel 
toekomstperspectief

YER
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Online aanmelding 
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We beoordelen je 
sollicitatie en laten je 
weten of je door bent 
naar de volgende ronde
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Soft skills
Training Effectief Communiceren

Training Samenwerken

Training Timemanagement

Training Assertiviteit

 Training Vitaliteit & Energie

Technical skills
 PLC-, DCS-, en  HMI-systemen
 Process safety
 Installeren en configureren
 Instrumentatie voor complexe procesregelingen

Automation (ROVC):

 Cyber Security for IA & Control systems
 Network devices
 Virtualization (Hyper-V)
 Ethical Hacking

Cyber Security (Computrain/Security Academy):

Regelmatige afspraken met een coach om jouw 
persoonlijke doelstellingen te realiseren en 
carrière vorm te geven 

Commerciële Business Skills

Training  Effectief Beïnvloeden

Training Presenteren met Impact

Training Projectmatig Werken

Training Creativiteit & Innovatie 

Business skills

* (punt 4) Een persoonlijkheidsprofi el kan onderdeel zijn van de procedure


