Werk met talent
van de toekomst
Meer informatie?
Benieuwd geworden naar hoe jouw poule eruit kan zien? Neem contact met ons op
door te bellen naar 038 – 42 57 680 of stuur een e-mail naar traineeship@tt-engineering.nl.

Enschede

Arnhem

Dokter Klinkertweg 26

M.H. Tromplaan 9

Nieuwe Stationsstraat 10

8025 BS Zwolle

7511 JJ Enschede

6811 KS Arnhem

(038) 42 57 680

(053) 48 22 380

(038) 42 57 680

Zwolle

www.tt-engineering.nl

24 maanden: 2 jaar
Werk

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3

Traineeopdracht

Opdracht

Opdracht

Opdracht

TT-Kennis

Traineeship Mechanical Engineering

Professional Skills
Soft Skills 1

Onze missie is om ontwikkeling mogelijk te maken bij onze

trainee. Het enige wat jij, als opdrachtgever, hiervoor hoeft te

opdrachtgevers. De grootste uitdaging in de huidige markt is

doen is rekening te houden met 4 uur studietijd per week.

Soft Skills 2

het vinden van engineers die niet alleen technische kwaliteiten

TT-Kennishuis

hebben, maar ook sociaal en communicatief vaardig zijn. Onze
opdrachtgevers projectmatig voorzien van dergelijke engineers,

“Er is een wisselwerking tussen mijn dagelijkse

is de beste manier waarop wij ontwikkeling mogelijk kunnen

werk en wat ik voor het traineeship doe. Op afstand

maken. Dit faciliteren wij onder andere door middel van ons

kan ik beter reﬂecteren op waar ik in de 36 uur bij

Traineeship Mechanical Engineering. Door als opdrachtgever

een opdrachtgever tegenaan loop en andersom.

te participeren in ons traineeship voorzie jij jezelf van een poule

En een idee van een mede-trainee kan je op goede

van engineers die jouw organisatie kennen, daardoor snel

ideeën brengen die het werk bij het bedrijf waar je

integreren en projectmatig inzetbaar zijn.

Soft Skills

TT-Kennis

Traineeopdracht

Professional Skills

S-Skills 1: 1x per 2 maand een borrel/netwerkbijeenkomst
S-Skills 2: 4 volle trainingsdagen (8u per dag) gericht op het volgende:
•
•
•
•

gedetacheerd bent weer verder helpt.”

De trainees

Persoonlijk leiderschap
Steven Covey, 7 habits of succesfull people
Ontwikkeling van het empatisch vermogen, pro-activiteit en overtuigingskracht
Concurrent engineering: communicatie tussen engineers.

Onze trainees bestaan uit Junior Engineers die kennis

De opdrachten

hebben van de nieuwste technologieën, leergierig zijn en in

Om onze trainees zich te laten ontwikkelen in

TT-Kennis:

een korte tijd veel werkervaring opdoen. Zij volgen een sterk

projectmatig werken, lossen zij gezamenlijk drie

inhoudelijk trainingsprogramma. Daarin ontwikkelen zij hun

technische cases op, elk van circa 8 maanden.

• Senior Engineering van TT-Engineering als mentor (Contactmomenten: 1x per 2 maand, 2 uur).
• 60 engineers van TT-Engineering als vraagbaak.

sociale vaardigheden (verder) en doen zij meer technische

Hierbij maken zij gebruik van elkaars kennis, ervaring en

kennis en ervaring op. Als opdrachtgever hoef jij hier geen

inzicht. Iedere deelnemende opdrachtgever heeft de kans

Traineeopdracht:

investering voor te doen.Onze trainees brengen meteen hun

om een opdracht te formuleren. Dit kan iets zijn wat je

opgedane vaardigheden in de praktijk. Dit betekent dat jij

altijd al hebt willen onderzoeken, een R&D-vraagstuk of

• Elke 8 maanden werken aan een gezamenlijke opdracht met medetrainees.
• Kruisbestuiving van kennis, ervaring en inzicht vanuit verschillende werkomgevingen.

enkel de vruchten plukt van hun ontwikkeltraject.

een opdracht waar jouw werknemers tegelijkertijd aan

P-Skills: 3 trainingsdagen (8u per dag)

werken. De locatie waar de trainees aan de case werken,

Het traject

wisselen zij af. Bij elke opdracht en elke opdrachtgever

Ons traineeship heeft een doorlooptijd van 2 jaar. Daarin

doen onze trainees nieuwe kennis en ervaring op,

komen 3 trainees, elk 8 maanden, bij jouw organisatie

die zij weer meenemen naar hun eigen werkplek.

werken. Per week werkt onze trainee 36 uur aan één van jouw

Een win-win-win situatie dus!

projecten. De overige 4 uur besteedt onze trainee, op onze

• Keuze uit diverse technische trainingen.
• In te vullen op basis van eigen behoefte of interesse.

De voordelen
■

■

Onze trainee werkt 8 maanden bij jouw organisatie.

Je hebt toegang tot een ﬂexibele schil die extern (verder)

■

Per week werkt onze trainee 36 uur.

opgeleid wordt.

■

De overige 4 uur per week is onze trainee bezig met

kosten, aan de opdrachten van het traineeship, vaktechnische

Onze Premium Engineers

cursussen en trainingen in sociale vaardigheden. De

Aan het einde van het traineeship is onze trainee geen

vaktechnische cursussen worden gekozen in afstemming

Junior Engineer meer, maar een Medior Engineer die,

met wat nodig is voor jouw project en de ontwikkelwensen

makkelijk meedraait in jouw projecten. Wij noemen zo’n

van onze trainee. Verspreid over twee jaar, heeft onze trainee

engineer ook wel een Premium Engineer. Na het traineeship

recht op 3 vaktechnische cursussen en 4 soft skills trainingen.

heb je niet alleen toegang tot één Premium Engineer, maar

Daarnaast is elk van onze trainees gekoppeld aan een mentor.

tot een poule van Premium Engineers. Want er zijn meerdere

Eén van onze Senior Engineers vervult deze rol en deelt zijn

Premium Engineers die jouw organisatie kennen en mee

poule van Premium Engineers, die capabel en sociaal

kennis en ervaring, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van onze

kunnen draaien!

vaardig zijn en eenvoudig integreren in jouw organisatie.

■

■

Je voorziet jouw organisatie van een constante stroom
van nieuwe kennis en ervaring.

■

opdrachten, trainingen en coaching.
■

Je hebt de kans om een extra project, zonder additionele
kosten te laten uitvoeren.

■

De spelregels

Je werkt met het talent van de toekomst.

Aan het einde van het traineeship heb jij toegang tot een

Het vooraf overeengekomen tarief ligt vast voor de
duur van ons traineeship.

■

Ons Traineeship Mechanical Engineering heeft een
doorlooptijd van 2 jaar.

