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J O IN THE W INNING TE A M !

TRAINEESHIP
Wij komen graag in contact met ambitieuze HBO en/of TU studenten
die bijna (of pas) zijn afgestudeerd in de richting Maritieme Techniek,
Werktuigbouwkunde, IPO of andere technische opleiding en zich
oriënteren op hun eerste baan in de maritieme sector.
Als trainee van Royal Huisman weet je dat je op het hoogste niveau
in jouw vakgebied werkt bij een bedrijf dat werkelijk waarde hecht
aan jouw bijdrage en carrière. Naast een goed en uitgebreid pakket
arbeidsvoorwaarden bieden we je prima mogelijkheden om je verder te
ontwikkelen.
Maar bovenal leren we jou als trainee alle kneepjes van het vak door:
• Jou een individueel introductieprogramma aan te bieden;
• Verschillende projectperiodes mee te werken aan uitdagende cases op
operationele afdelingen;
• Jou een (leiderschaps- of andere vakgerichte) training aan te bieden om
het beste uit jezelf te kunnen halen;
• Persoonlijke begeleiding door ervaren vakprofessionals.
Na 14 maanden beschik je over een brede basis, gedegen kennis van onze
organisatie en is het tijd om te bepalen wat de volgende stap zal zijn in jouw
maritieme loopbaan. Zo maken we samen jouw toekomst!
Geïnteresseerd in een traineeship? Mail ons dan jouw sollicitatie bestaande
uit een korte motivatie en CV naar vacatures@royalhuisman.com.
Toch nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Royal Huisman Shipyard BV - Afdeling HRM
Postbus 23, 8325 ZG Vollenhove
T: 0527 24 3131, E: vacatures@royalhuisman.com

www.royalhuisman.com

