Young Professional Traineeship
Ben jij hét talent dat we zoeken? Ja,… wordt Young Professional bij De Vries!!
Ben jij onlangs afgestudeerd en op zoek naar een uitdagende baan met veel afwisseling? Heb jij affiniteit
met de constructieve waterbouw? Dan zoeken wij jou!!
Bij De Vries zijn wij namelijk op zoek naar ambitieuze, proactieve starters die zich in een traineeship van 1
jaar willen ontwikkelen. Met onze afdeling projectbeheersing calculeren, bereiden we voor en
begeleiden wij vanuit onze technische expertise diverse projecten in de constructieve waterbouw.
Een snelgroeiende organisatie als De Vries is een uitstekende omgeving voor gedreven starters en young
professionals, die de lat steeds nét even hoger voor zichzelf leggen. Jij hebt een duidelijk doel voor ogen.
Via een snelle groeicurve het beste uit jezelf halen en toe werken naar een positie waarbij jij het verschil
gaat maken. Want als jij iets doet, dan doe je het goed. Net als wij!!

Over het traineeship
De Vries investeert met het traineeship serieus in jou om jouw talenten optimaal te benutten en jouw
persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Je krijgt tijdens je traineeship meerdere opdrachten met veel
verantwoordelijkheid waardoor je een steile leercurve ervaart. Tijdens het traineeship volg je een intensief
en interactief opleidingstraject en wordt je begeleid door een persoonlijke coach.
Het traject bepaal jij zelf met de directie en hoofd personeel & organisatie wat jou rol wordt; doorgroeien
naar senior calculator / werkvoorbereider, een breed inzetbare calculator of juist een specialist.

De Baan
We investeren graag in onze professionals, dus ook in jouw ontwikkeling. In het jaar dat je als young
professional aan het werk bent, leer je in een jaar tijd de knepen van het vak. Hoe? Vooral door te doen.
Veel dagelijkse praktijk dus, met al snel je eigen taken en verantwoordelijkheden. Het programma
bestaat uit drie fases waarin je in een snel tempo de fases doorloopt. Je start met operationele fase,
waarin je de basis meekrijgt van de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Daarna volgt een
tweede fase waarin je gedeeltelijk de verantwoording krijgt over je “eigen” project voor de calculatie en
werkvoorbereiding, die tenslotte overgaat in de eindfase die je voorbereidt op het volledig onderdeel
zijn van het team voor de calculatie en werkvoorbereiding van verschillende projecten. Door deze brede
basis weet je in jouw toekomstige rol als calculator / werkvoorbereider precies wat er leeft binnen jouw
projecten en bij de medewerkers. Hierdoor kan je goed inspelen op ontwikkelingen binnen De Vries en
externe ontwikkelingen op jouw projecten.
Na het doorlopen van het programma ben je als calculator / werkvoorbereider verantwoordelijk voor
het opstellen van onderbouwde calculaties en begeleiding van diverse aangenomen projecten. Je bent
in de rol verantwoordelijk voor een juiste benadering op kostentechnisch niveau. Je houdt je bezig met
calculeren en begeleiden van RAW bestekken en systeemgerichte contracten. Je zal regelmatig deel
uitmaken van wisselende projectteams die worden samengesteld voor grote tenders.
Verder kom je te werken in een enthousiaste groep die goed met elkaar omgaat, elkaar stimuleert en
voorziet van positieve feedback. Last but not least krijg je een marktconform salaris en laptop tot je
beschikking.
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Jouw profiel









Recent afgestudeerd bachelor of master;
Maximaal 2 jaar werkervaring;
Diverse studieachtergronden mogelijk;
De waterbouw sector past met al zijn dynamiek perfect bij jou;
Vloeiende beheersing van de Nederlandse taal;
Commercieel ingesteld;
Een winnaarsmentaliteit;
Resultaatgericht, analytisch, pragmatisch, positief kritisch, daadkrachtig, ondernemend,
flexibel;

Meer informatie over deze vacature?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Arjen Werkmeester op telefoonnummer 0183-50 88 71 of
via email naar a.werkmeester@devrieswerkendam.nl

Direct solliciteren?

Heb je interesse in deze young professional traineeship solliciteer dan doormiddel van je motivatiebrief &
CV op te sturen naar a.werkmeester@devrieswerkendam.nl
Ben je zelf (momenteel) niet geïnteresseerd maar ken je dé persoon voor deze vacature? Het delen van
deze vacature stelen wij zeer op prijs.

info@devrieswerkendam.nl
/devrieswerkendam
@vrieswerkendam
/company/de-vries-werkendam

Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V.
Hulsenboschstraat 25 | 4251 LR | Werkendam
Postbus 51 | 4250 DB | Werkendam
Tel. (0183) – 50 88 88

DVW-V06/2016-001-YPT | Young Professional Traineeship | 06/2016

2/2

