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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

UW VRAAGSTUK, ONZE OPLOSSING
Dit programma biedt uw organisatie de mogelijkheid jonge engineers te ontdekken, te ontwikkelen 
en op de lange termijn te behouden. Geef uw organisatie een boost met het YER Talent Development 
Programme Automation & Cyber Security!

Meer dan een kwart van de technische bedrijven ziet dat de groei van de organisatie stagneert als gevolg 
van het tekort aan ervaren engineers. Het recruiten van geschikte engineers is nog nooit zo lastig geweest 
als in de huidige arbeidsmarkt. Om met onze opdrachtgevers mee te denken in dit vraagstuk, is het YER 
Talent Development Programme Automation & Cyber Security ontwikkeld. In samenwerking met erkende 
opleidingsinstellingen (het ROVC, Computrain en Security Academy) en onze partners Yokogawa, 
Emerson en Schneider Electric is de technische inhoud van dit programma bepaald. Daarnaast bieden we 
een intensief opleidingsprogramma aan, ontwikkeld door de arbeidspsychologen en onderwijskundigen 
van YER. Deze vorm van persoonlijke ontwikkeling geeft de startende engineer de mogelijkheid zich in 
twee jaar te ontwikkelen tot vakvolwassen engineer. 

Door startende engineers met diverse hbo- en wo-opleidingen op te leiden in de richting van Industriële 
Automatisering en Cyber Security werkt YER mee aan een oplossing voor de schaarste in dit vakgebied. 
Binnen het Talent Development Programme worden de kennis en vaardigheden van de trainees afgestemd 
op de specifieke wensen van uw organisatie, waardoor de engineer al tijdens het programma een waardevolle 
toevoeging is voor uw team. 

YER weet dat iedere organisatie vraagt om andere oplossingen, vooral wanneer het gaat om het aantrekken, 
ontwikkelen en behouden van jong talent. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat de missie, visie en bedrijfs-
cultuur van uw organisatie het startpunt zijn voor een structureel succesvol Talent Development Programme. 
Hierover gaan wij graag met u in gesprek.

Heldere 
profielomschrijving 
in samenwerking met 
consultant van YER

YER
Gedegen werving en 
selectie van kandidaten, 
analyse van gedrag, 
drijfveren en talenten

Uitdagende 
opdracht voor 
de starter 

Kandidaat is in 
dienst van YER

Uw
organisatie

Succesvolle 
samenwerking 
op het gebied 
van jong talent 

Werving en selectie Gedurende TDP

Verzorgt persoonlijke ont-
wikkeling, bestaande uit 
o.a. uitdagende trainingen 
en gedegen coaching

Verzorgt 
de vakgerichte kant 
van de ontwikkeling

Waarom een Talent Development Programme?

Het programma biedt u zes zekerheden:

JJ Instroom van gedreven en talentvolle engineers

JJ Starters die snel doorgroeien tot volwaardige 
professionals

JJ Mogelijkheid tot uitgebreide kennismaking 
voor een vaste aanstelling

JJ Een maatwerk ontwikkelingsprogramma dat 
past bij uw organisatie

JJ YER als ervaren sparringpartner op het gebied 
van Talent Development

JJ U loopt geen personele risico’s

Wat houdt het Talent Development Programme in?

Steile leercurve en vliegende carrière start door:

JJ Waarneembare effecten en resultaten voor uw 
organisatie

JJ Training direct in de dagelijkse praktijk 
toepasbaar

JJ Talenten optimaal benutten en ontplooien

JJ Positieve impuls voor prestaties van team en 
organisatie

JJ Toepassingservaringen delen met collega’s

JJ Vergroten van het zelfregisserend vermogen


