Het Regio Talent Traineeship
‘Noord-Hollands talent binden aan de regio’
Regio Talent ziet het als gezamenlijke verantwoordelijkheid om talenten uit de regio
actief kansen te bieden zich te ontwikkelen en geboeid te blijven om ze te verbinden
aan de mooie organisaties in Noord-Holland Noord. Samen creëren wij meerwaarde!

Een zorgvuldig
samengesteld
traineeship, van top
tot teen geregeld
door Regio Talent!

Wat houdt het in?
•
•
•
•

Trainees zijn op arbeidscontract bij Regio Talent (detachering).
Het totale traineeship duurt anderhalf jaar.
Starten kan per maand (1e start per 1 november 2019).
Trainees werken bij verschillende organisaties tijdens
functies/projecten (3 x 6 maanden / 2x 9 maanden).
• Gericht op (staf)functies of project.
• Alles met een praktische insteek, geen opdrachten… maar gewoon
aan het werk!
• Zijn jullie een échte match?
Dan kun je de trainee gewoon overnemen*!

Wij verzorgen de
ontwikkeling:
assessments,
coaching, training,
intervisie en
interessante
inspiratiesessies!

Waarom meedoen?
Regio Talent ziet het als gezamenlijke verantwoordelijkheid om talenten te
verbinden aan de mooie organisaties in Noord-Holland Noord,
daarnaast biedt het traineeship je als organisatie:
•
•
•
•
•

Je zit ‘eerste rang’ om talenten in de regio te ontdekken!
Jouw organisatie vergaart bekendheid bij de jonge doelgroep.
Trainees worden uitvoerig gescreend op geschiktheid en capaciteiten.
Het gehele traject wordt begeleid door Regio Talent: wij ontzorgen je!
All-in tarief: je weet waar je aan toe bent!

Trainee profiel
• Net afgestudeerd (0 t/m 2 jaar) van hbo/wo studie in de richting van:
o
o
o
o
o
o

Bedrijfskunde / Business Administration
Commerciële Economie
Technische Bedrijfskunde
Business Studies
Logistiek / Supply Chain
Bestuurskunde

• Woont in Noord-Holland
• Is in het bezit van een rijbewijs
• Én bezit over de benodigde competenties als trainee (getoetst in assessment)

Trainee-(starters)functies/projecten:
U kunt denken aan functies als:
• Junior Projectmanager
• Marketing-/Communicatiemedewerker
• Junior Planner
• Assistent projectleider (operational excellence)
• Junior Logistiek manager
• Junior Supply Chain specialist
• Projectmedewerker
• Commercieel Binnendienstmedewerker
• Junior Salesmanager

Doorlichten Supply Chain na software implementatie

Logistiek plan schrijven bevoorrading monteurs

Ontwikkelen Businessplan nieuw product

Het Regio Talent Traineeship
Programma

Regio Talent begeleidt, in samenwerking met H&S
Adviesgroep, de volledige ontwikkeling van de trainee.
Elke maand wordt de trainee één dagdeel bij Regio Talent
op kantoor verwacht, waar we afwisselend coaching,
training, intervisie en inspirerende sessies aanbieden.
Via een online programma wordt de ontwikkeling
bijgehouden, zodat zowel de trainee als ook de
organisatie hier inzicht in hebben.

Regio Talent beheert een pool van actieve trainees
die inzetbaar zijn bij organisaties die deelnemen
aan het traineeship. Wij selecteren de trainees zorgvuldig
met een voorafgaand assessment om enkel de beste van
de beste toe te voegen aan de pool. Als organisatie
solliciteer je op de trainee om een match te maken tussen
het project en de achtergrond van de trainee.

De trainee gaat, in overleg met de organisatie,
aan de slag onder begeleiding van een mentor.
Deze mentor waarborgt de ontwikkeling op de werkvloer
en is aanspreekpunt voor de trainee. Bevalt de match zo
goed dat jullie niet meer zonder elkaar kunnen? De
trainee kan overgenomen worden.

Het Regio Talent Traineeship
Ontwikkelingsprogramma
TRAININGEN

INSPIRATIESESSIES

PERSOONLIJKE COACHING

Big data analyseren
Wat is het en wat kan je ermee in de praktijk?
Feedback geven en ontvangen
Hoe ga je om met feedback op de werkvloer?
Verdiep je communicatie
Hoe bereik je in communicatie wat je wílt bereiken?
Effectieve vergadertechnieken
Hoe vul jij een vergadering effectief in?
Leren beïnvloeden
Hoe krijg jij een ander overtuigd van jouw
standpunt?

Ondernemerschap
Situationeel leiderschap
Organisatieverandering
Lean management
Agile methodieken: Scrum

Coaching en begeleiding bij
ontwikkelpunten, zaken waar trainee
tegenaan loopt en oplossingen hiervoor.
INTERVISIE
Het delen van ontwikkelpunten en
inzichten met mede-trainees.

Deelnemen als organisatie?
Kosten
Als opdrachtgever:

• Heb je een project of (tijdelijke) functie die uitgevoerd kan
worden door een starter op de arbeidsmarkt?
• Ben je in de gelegenheid om een mentor aan te wijzen voor de
interne begeleiding?
• Ben je er klaar voor om ‘out of the box’ te kijken naar
kandidaatprofielen? Wij matchen op competenties.

• Uurtarief € 37,50 (ex btw).
• = All-in tarief: inclusief volledig
ontwikkelingsprogramma.
• En dus ook inclusief reiskosten
(leaseauto beschikbaar voor trainee).

Alleen ontwikkelingsprogramma volgen?
Al een starter in dienst en geïnteresseerd in ons trainee-ontwikkelprogramma?
• Alleen deelnemen aan het ontwikkelingsprogramma kan ook!
• Starter blijft in dienst bij organisatie en draait daarnaast mee in het
ontwikkelingsprogramma van Regio Talent.

Persoonlijke
ontwikkeling bieden
=
goed werkgeverschap

Het Regio Talent Traineeship
‘Noord-Hollands talent binden aan de regio’
Heb jij een vraag of wil jij jouw organisatie aanmelden voor
traineeplekken? Neem contact op met Selma van Zanten of Sara Oud:
Selma van Zanten
Senior Consultant
tel. 06 - 55 33 22 44
e-mail: s.vanzanten@regiotalent.nl

Sara Oud
Junior Consultant
tel. 06 - 55 00 33 10
e-mail: s.oud@regiotalent.nl

