Traineeship
Procesmanagement
Je hebt een technische neus voor het bedenken, maken en verbeteren van
producten en processen, vanuit wat voor rol dan ook. Tijd om hier werk van te
maken. Het begin is er, en de industriële wereld ligt aan je voeten. Welke kant
ga je op? Of je je nu wil richten op kwaliteit, procesoptimalisatie of leidinggeven,
tijdens het Traineeship Procesmanagement in Leeuwarden of Hoogeveen
specialiseer je je precies in dátgene wat je trekt. Solliciteer nu!

Samenvatting
Vacature nummer: PUB206270
Markt: Industrie
Branche: Industrie
Expertisegebied: Operations & Onderhoud
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: HBO
Sluitingsdatum: zondag 19 mei 2019

De functie
Als Trainee Procesmanagement word je volledig klaargestoomd voor een
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carrière in de technische industrie. Daar is geen woord van gelogen, want
volledig is in dit geval ook écht volledig. Vier jaar lang ga je aan de slag bij een
internationaal technisch bedrijf, dat gespecialiseerd is in verpakkingen. Welke
richting je daar kiest, ligt compleet in jouw handen. Heb je dat gedaan, dan ben
je bij dit bedrijf trouwens lang niet alleen bezig met de praktijk: je stort je gelijk
vanaf de eerste dag op het vergaren van kennis, kennis en nog eens kennis.
Zo haal je de eerste maanden relevante certificaten binnen, bezoek je
verschillende Nederlandse plants, verbreed je je netwerk en kies je een eigen
project. Als Trainee Procesmanagement werk je altijd aan een project in jouw
voorkeursrichting. Is dat er voor jou een over het optimaliseren van het
productieproces, of ben jij de ultieme perfectionist als het gaat om kwaliteit? Bij
deze opdrachtgever is ieder traject op maat, dus geen enkel traineeship heeft
een standaard programma.
Gaandeweg ontwikkel je jezelf tot een volwaardig expert in je (gekozen)
vakgebied. Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheden, richt je op
verschillende cases en wisselt regelmatig van locatie. Iedere negen tot twaalf
maanden start je bij een andere plant. Jouw kennis en expertise zijn niet
gebonden aan één plek! En natuurlijk komt er een punt wanneer je jouw
expertisegebied compleet in de vingers hebt. Dan kan het beginnen: je eerste
project als Process Manager, Safety and Risk Manager of Teamlead!

Over jou
Dat begin waar we het eerder over hadden? Je volgde al een hbo- of wo-studie
in een technische richting, die je uiteraard succesvol afrondde. Naar technisch
inzicht hoeven we dus niet te vragen… Je omgeving prijst je analytisch
vermogen; je bent de eerste persoon die ze bellen bij technische vragen.
Daarbij zoek je altijd naar verbetering, want gewoon goed vind je simpelweg
níet goed genoeg.
Ook voel je je thuis in een productieomgeving, zowel klein als groot. Woon je in
de buurt van Leeuwarden of Hoogeveen, dan is dat daarbij een pre. En het
allerbelangrijkste? Je bent ambitieus, leergierig en geeft nooit op. Nooit, en dat
is dan ook de enige keer dat je het woord gebruikt. Jij sluit geen mogelijkheid
uit!

Wat wij bieden
Als Trainee Procesmanagement ga je natuurlijk bij je opdrachtgever aan de
slag. Maar dat betekent niet dat je daar ook in dienst treedt! Gedurende het
traineeship krijg je namelijk gewoon een contract bij Brunel. En na het eerste
jaar? Dan komt je opdrachtgever zeer waarschijnlijk met een goed aanbod om
daar in dienst te gaan… Tot die tijd, krijg je van ons in elk geval:
Een startsalaris van minstens €2500, afhankelijk van je opleiding en ervaring
Opleidingen en trainingen in jouw vakgebied op kosten van Brunel
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Begeleiding door een Brunel-coach tijdens het hele traineeship
Korting op verzekeringen, sportscholen en diverse cultuurcentra
Toegang tot allerlei exclusieve kennissessies, borrels en evenementen

Vragen? Neem contact op
Jimmy Arends
Consultant
Brunel Netherlands Zwolle
j.arends@brunel.net
+31 38 726 5232
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