Enex
xis Train
T nee Prog
P gram
mma
a
Elk jaar biedt Enex
xis een sele
ecte groep van 8 jong
ge veelbelov
vende hbo- en wo-tale
enten de
mogelijk
kheid om dee
el te nemen aan het twe
eejarige Enex
xis Traineeship. Om tot ee
en zo goed mogelijke
m
selectie kandidaten te komen maakt
m
Enexis al sinds 2006 gebruik va
an de wervin
ng & selectie diensten
van Aep
pos. Aepos zo
oekt in opdrracht van Enexis naar (bijna) afgestu
udeerde talen
nten van opleidingen
als Elekttrotechniek, Werktuigbou
uwkunde of Technische
e Natuurkund
de, maar oo
ok mensen met een
breder profiel,
p
zoals BedrijfsB
of Be
estuurskunde
e, Communic
catie, HR of IC
CT.
Het prog
gramma
Je realise
eert in de twe
ee jaren als trainee
t
twee
e projecten op
o verschillende afdelinge
en binnen En
nexis en je
volgt een intensief pe
ersoonlijk onttwikkelprogra
amma. Als je je traineeship
p met succes hebt afgero
ond, kom
je in aan
nmerking voo
or een functie
e als bijvoorb
beeld projectleider, advisseur, teamma
anager, consultant of
program
mmamanage
er. Of misschie
en ga je wel een hele and
dere richting
g op binnen E
Enexis.
Enexis zo
oekt?
Een sterk
ke bereidheid
d om in jezellf te investere
en en interessse in de ene
ergiebranche
e is in ieder geval
g
een
voorwaa
arde om in aa
anmerking te
e komen voo
or dit program
mma. Het hellpt als je ged
dreven, entho
ousiast en
initiatiefrijk bent. Als je
j daarnaast de wil en de
d capacite
eiten hebt om
m te groeien
n in een vera
anderlijke,
technische omgeving
g, dan ligt de
e toekomst bij
b Enexis open voor je.
Selectiep
procedure
Wannee
er je contactt opneemt met
m recruiter Anko Postm
ma en je hem
m je CV opsttuurt, word je
e wellicht
uitgenod
digd voor een tweetal ge
esprekken die
e je beide succesvol dien
nt te doorlop
pen om in aanmerking
te blijve
en komen vo
oor het traineeship. Het eerste, oriiënterende, gesprek gaat vooral over
o
jouw
motivatie
e om een tra
aineeship bij Enexis in te gaan.
g
Als datt gesprek goe
ed verloopt, volgt een uittnodiging
voor een
n tweede ge
esprek, dit keer met een liijnmanager van
v
Enexis. In
n dit gesprekk draait het vooral
v
om
hoe jij pa
ast bij het be
edrijf en de cultuur,
c
en ho
oe Enexis past bij jou. Klik
kt het op datt vlak, dan word
w
je bij
de volge
ende stap ee
en tweetal te
ests afgenom
men, een cog
gnitieve- en een
e
persoonlijkheidstest. Doorloop
je deze naar wens, dan
d
volgt te
en slotte de assessmentdag, waaraan je samen met maxima
aal zeven
andere kandidaat-tr
k
ainees deeln
neemt. Het iss een dag vo
ol tests en ro
ollenspelen w
waarop je ge
evolgd en
beoorde
eeld zult word
den door lijnm
managers, de acteurs die
e je tegenspe
elers zijn in de rollenspele
en en een
recruiter. Direct na deze dag hoor
h
je of je kunt starten
n als nieuwe
e trainee bij Enexis! Je krijgt
k
een
contractt voor twee ja
aar, de duur van het train
neeprogramm
ma.
Sollicitee
er nu!
Ben je geïnteresseer
g
rd in een tra
aineeship bij Enexis en breng
b
je de juiste bagag
ge mee? Ne
eem dan
contact op met Aep
pos recruiter Anko Postma
a via 0512-46
62205 of stuu
ur een mail m
met bijgevoe
egd je CV
en motiv
vatiebrief naa
ar apostma@
@aepos.nl.

