Rail & Infra Traineeship
Werk mee aan de mooiste multidisciplinaire rail- en infraprojecten en volg in
anderhalf jaar de beste trainingen on the job. Tijdens het traineeship Rail &
Infra krijg je een uniek kijkje achter de schermen bij projecten als Utrecht
Centraal, OV SAAL, Zuidasdok en de Uithoflijn.

Samenvatting
Vacature nummer: PUB218234
Markt: Infrastructuur
Branche: Verkeerstechniek en stedenbouw
Expertisegebied: Project Management & Services
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: HBO
Sluitingsdatum: maandag 5 augustus 2019

De functie
Jouw stap naar Brunel opent deuren binnen multidisciplinaire projecten. Met het
Rail & Infra traineeship doorloop je een intensief opleidingsprogramma waarin je
kiest welke studierichting bij jou past. Ben je meer van de procesmatige kant of

Voor meer informatie:
https://www.brunel.nl/nl-nl/vacatures/PUB218234

ga je meer voor het technisch inhoudelijke?
Zijn coördineren en plannen jou op het lijf geschreven? Zie jij jezelf als
toekomstig manager? Dan is de procesmatige richting echt iets voor jou. Je
volgt het basisprogramma en krijgt daarnaast aanvullende cursussen op gebied
van projectmanagement, zoals persoonlijk leiderschap, LEAN en IPMA.
Is de procesmatige richting niks voor jou? Met de technisch inhoudelijke richting
breng je jouw kennis als technisch expert binnen Engineering of Maintenance
naar een hoger niveau. Als techneut kun je alle kanten op. Denk aan
hoogspanningstechniek, treinbeveiligingssystemen, stationsinfra en
spoorontwerp. Of je nu Civiel Techniek, Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek
hebt gestudeerd, dit traineeship geeft je de perfecte basis voor een carrière als
engineer, ontwerper of maintenance engineer.

Over jou
En, loop jij al warm voor dit traineeship? Zorg dan dat je:
Een technische hbo- of wo-opleiding afgerond hebt, zoals
Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Civiele Techniek of Technische
Bedrijfskunde
Genoeg motivatie hebt om anderhalf jaar fulltime aan je carrière te werken
Behoorlijk wat ondernemerschap in je mars hebt
Per september volop beschikbaar bent
Zelfstandig werkt, maar precies weet wanneer je hulp moet vragen

Wat wij bieden
We vragen veel, maar we bieden nog meer! Naast dat we je alle kneepjes van
het vak leren en je voorstellen aan ons meganetwerk aan interessante
organisaties, krijg je uiteraard een passende traineevergoeding. Bovendien krijg
je een vaste Brunel-coach die je bijstaat met raad en daad, bijvoorbeeld als je
jouw eigen trainingspakket samenstelt. Daarbij ben je een volwaardig lid van
ons team, dus ga maar uit van een gunstige pensioenregeling, korting op
individuele verzekeringen en leuke extra’s op cultureel en sportief gebied.

Vragen? Neem contact op
Liam Mulder
Consultant
Brunel Netherlands Utrecht
liam.mulder@brunel.net
+31 30 272 7429
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