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De komende decennia staat de energiesector voor een grote uitdaging. Door technologische, 

ecologische, sociaal-culturele en politiek-juridische invloeden, moet de energiesector sneller dan 

verwacht worden veranderd. Deze transitie vraagt om forse investeringen en grootschalige ver-

vangingen om ervoor te zorgen dat het huidige energienet klaar is voor de (duurzame) toekomst. 

In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en onze opdracht gevers 
(denk aan netbeheerders, aannemers en advies- en ingenieursbureaus) zijn we volop op zoek naar 
engineers die hieraan willen bijdragen. Dit heeft geleid tot een uniek tweejarig Talent Development 
Programme Energietechniek. In dit programma, inclusief een complete Power Course ter waarde 
van € 6.500, word je klaargestoomd om binnen de energietechniek aan de slag te gaan en het 
verschil te gaan maken! 

Als engineer heb je de mogelijkheid om een zeer uitgebreid takenpakket uit te voeren of je te ont-
wikkelen tot specialist. Dit ligt uiteraard in lijn met jouw wensen en wat het beste aansluit bij je 
achtergrond. Je zult worden ingezet op stations- of tracéprojecten, dit ter vernieuwing, verzwaring 
of uitbreiding van het bestaande energienet.

De focus van het tweejarig programma ligt op de opwekking van energie én de opslag en distributie
van midden- en hoogspanning. Naast deze Power Course wordt er ook geïnvesteerd in jouw soft en 

coaches. Zo maken we samen met jou een persoonlijk ontwikkelplan! Hierdoor heb je de kans om 
vanuit je engineersrol door te groeien naar bijvoorbeeld lead engineer, projectmanager of teamleider.

Het unieke aan de Power Course, een post-hbo-opleiding aan de HAN, is dat de docenten specialisten 
zijn uit de markt en zelf ook werkzaam zijn bij toonaangevende bedrijven. Zo word je praktijkgericht 
opgeleid én ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen die je kunt toepassen in het bedrijf 
waar je komt te werken!

Waarom een Talent Development Programme?

Jouw groei staat op de eerste plaats

Begeleiding door een professionele coach

Oriëntatie binnen de energiebranche:  
welke functie past bij jou?

Aan de slag bij een toonaangevende 
opdrachtgever

Inspirerende trainingen

Ontwikkeling tot een succesvol 
elektrotechnisch young professional

Vast contract en uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden

Wat houdt het Talent Development Programme in?

 
Power Course t.w.v. € 6.500

Opdoen van relevante werkervaring

Iedere twee maanden innovatieve soft en 
business skills trainingen

Persoonlijke coaching

Inzicht krijgen in jouw talenten

Vergroten professionele netwerk

Enthousiast? 

Meld je dan nu aan via www.yer.nl/energietechniek of neem contact op met: 

Jessica Gottenbos  Pascal Knarren

06 - 21 19 52 06 06 - 11 28 75 08

jessicagottenbos@yer.nl pascalknarren@yer.nl

Talent Development Programme
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Soft skills

Business skills

Technical skills

1e jaar

Soft skills

2e jaar

Business skills

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

Power Course HAN:

 Wiskunde en Complex Rekenen

 Netwerktheorie

 Elektromechanica

 Elektrische Machines

 Opwekking

 Transport en Distributie

 Cases en Gastcolleges


