Internationaal Trainee
Word jij onze toekomstige manager? Ben je recent afgestudeerd en heb jij het talent en de
ambitie om door te groeien richting een managementpositie? Wil jij veel leren in korte tijd?
Ben je innovatief, sociaal en analytisch? Dan word jij mogelijk onze nieuwe Trainee!
Als Trainee krijg jij de kans om gedurende twee jaar te werken aan vier projecten, waarvan
minimaal één project in het buitenland. Deze interessante opdrachten zijn bijvoorbeeld
gericht op innovatie, procesoptimalisatie, klanttevredenheid en klantbeleving.
Dit programma heeft als doel om jou op te leiden en te ontwikkelen tot een manager. Door
de diversiteit van de projecten leer je onze business kennen en werk je aan je eigen
ontwikkelen en aan de ontwikkeling van Elis. Na twee jaar weet jij welke functies binnen Elis
matchen met jouw ambitie en waar jouw competenties en vaardigheden liggen. Bij positieve
beoordelingen wordt bij beschikbaarheid je tijdelijke aanstelling omgezet tot een vast
dienstverband. Je krijgt een mentor om jou te begeleiden, te coachen en te ontwikkelen
tijdens dit traject.
Ervaring van Rick Veldhuis, Supply Chain Manager Elis Nederland, voorheen Trainee:

‘Als Trainee bij Elis heb ik met vier verschillende projecten het bedrijf in al haar
facetten leren kennen, zowel in Nederland als op het internationale hoofdkantoor.
Vanaf het eerste project kreeg ik gelijk een prima begeleiding en een hoop
verantwoordelijkheid om het project tot een goed einde te brengen, een perfecte
start voor mijn carrière binnen het bedrijf.’
Jouw profiel:
Als Trainee krijg je de verantwoordelijkheid over een aantal belangrijke projecten. Het is
daarom cruciaal dat je over een grote dosis zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheidsgevoel beschikt. Ook word je ontzettend blij van dynamiek en
afwisseling. Je bent flexibel en hebt een brede interesse. Je vindt het fijn om het overzicht te
behouden en hebt een analytische blik. Maar je kan daarnaast snel de vertaling maken naar
de operatie door slimme en praktische oplossingen. Je hebt talent voor het bedenken van
slimme en praktische oplossingen. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend. Je kan andere
collega’s betrekken en enthousiasmeren.
Verder vragen wij onderstaand profiel:
• Je hebt maximaal twee jaar geleden jouw bachelor of masterdiploma behaald in de
richting Bedrijfskunde of aanverwant;
• Je bent zo’n 2 jaar ervaring met leidinggeven / coördineren. Je kan hierbij denken
aan ervaring bij een vereniging, sportclub of bijbaan;
• Je hebt niet eerder meegedaan aan een traineeship;
• Je hebt een hoog probleemoplossend vermogen en je neemt je
verantwoordelijkheid;
• Je bent communicatief, sociaal en leergierig;
• Je beschikt over een helicopterview en bent organisatorisch sterk.
• Jij durft beslissingen te nemen en neemt initiatief;
• Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Engelse taal;
• Je bent in het bezit van rijbewijs B.
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Wat bieden wij?
Je komt bij ons terecht in een gedreven, ondernemende organisatie. Je krijgt alle ruimte om
mee te denken en het proces te optimaliseren. Verder kun je het volgende verwachten:
•
•
•
•

Een vaste aanstelling met uitzicht op onbepaalde tijd bij goede resultaten;
Marktconform salaris;
13e maand;
Smartphone;

Over Elis
Elis is een internationale multiservice dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van
textiel, hygiëne e facilitaire diensten. Elis is actief in Europa en Latijns-Amerika en is marktleider
in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal werken 45.000 professionals lokaal in dienst
op 440 productie- en servicecentra in 28 landen. Met 11 vestigingen en circa 800
medewerkers is Elis in Nederland één van de grootste textieldienstverleners. Voor Elis
Nederland vormen de commerciële en professionele gedrevenheid, samen met een
herkenbare uitstraling, de belangrijkste pijlers voor succes.
Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Stuur een (korte)
motivatiebrief en CV naar Anouk Meester (Corporate Recruiter) via
anouk.meester@elis.com. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs
gesteld.
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