TRAINEESHIP BIJ PLUS PROJECTS
OVER ONS

Plus Projects levert maximaal advies op het gebied van innovatie + duurzaamheid.
Samen met onze klanten staan wij dagelijks aan de frontlinie van de nieuwste
innovaties. Innovaties die een positieve impact hebben op onze samenleving.
TRAINEESHIP

Dit traineeship is perfect voor ambitieuze starters op HBO/WO niveau. Jij gaat je
carrière als consultant kick-starten! Je doet relevante werkervaring op bij onze
opdrachtgevers, o.a. de meest innovatieve en duurzame koplopers in Nederland in
onder meer de de High tech industrie, ICT sector, bank- en verzekeringswezen,
automotive, vastgoed, chemie en voedingsmiddelindustrie. Op onze website vind je
voorbeelden van klantcases.
HOE ZIET HET TRAINEESHIP ERUIT?







Het traineeship duurt één jaar.
Je werkt mee aan diverse innovatie- en duurzaamheidsprojecten.
Je ontwikkelt je hard- en soft skills.
Wij verzorgen wekelijks training, coaching en persoonlijke begeleiding.
Je wordt opgenomen in ons team en je bent natuurlijk bij onze regelmatige
uitjes, etentjes en wekelijkse borrel.
 Je kunt rekenen op een marktconform salaris en een laptop en iphone van de
zaak.
En verder? Lees de blogs op onze website om meer te weten over hoe het is om te
werken bij Plus Projects. En heb je daarna nog vragen? Bel ons dan gewoon even!
WANNEER MOET JE SOLLICITEREN?








Je deelt onze bedrijfsmissie en –visie, en onze kernwaarden.
Je hebt de ambitie om door te groeien binnen Plus Projects en bent fulltime (40
uur per week) beschikbaar.
Je vindt het leuk om zelfstandig op zoek te gaan naar antwoorden op vragen
en oplossingen.
Je vindt het leuk om complexe (technische) processen te doorgronden en
helder op papier te krijgen.
Je wordt blij van feedback omdat je jouw opdracht voor de klant en jouw eigen
skills daarmee kunt verbeteren.
Je vindt het prettig om goede ideeën te implementeren en te organiseren.
Je vindt het prettig om processen goed in te richten en te plannen.

