YER Nederland BV
Engineering 1 (Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde), Engineering 2 (Technische Bedrijfskunde,
Toegepaste Wiskunde), Built Environment (Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ontwikkeling),
Life Science (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie),

samantavesentini@yer.nl
"YER is een internationaal arbeidsbemiddelingsbureau voor vaste en tijdelijke functies,
gericht op professionals met een Bachelor-, Master- of PhD-titel. In Nederland hebben we 9
kantoren en daarnaast zijn we ook gevestigd in de Verenigde Staten en België.
YER was 30 jaar geleden de pionier in campus recruitment. Het verbinden van toptalent met
de juiste organisatie zit dus in ons bloed. Door goed te luisteren naar de behoefte van
studenten én de behoefte van werkgevers, hebben wij het campus recruitment
doorontwikkeld naar een hoger niveau, passend bij deze tijd: de YER Talent Development
Programmes.
Binnen het domein Technology ligt onze focus op het verbinden van technische young
professionals met onze toonaangevende opdrachtgevers. Naast het vinden en verbinden
van talentvolle technici, investeren wij ook in de ontwikkeling van talenten. Met als
resultaat een steile leercurve en een vliegende carrièrestart van young professionals. Voor
de opdrachtgever betekent dit succesvolle starters die sneller van toegevoegde waarde zijn
en zich voor langere tijd aan de organisatie verbinden.

Contact
Voor vragen neem gerust contact op met Samanta Vesentini via samantavesentini@yer.nl of
+31 (0)6 294 699 27

Startersfunctie in overleg
"TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME VOOR QUALITY ENGINEERS
De vraag naar professionals in de product- en procesverbetering groeit fors. Quality
Engineers zijn schaars, terwijl een opleiding voor deze functie op de hogeschool of
universiteit niet wordt aangeboden. Toch zijn er veel starters die zichzelf willen laten
opleiden tot Quality Engineer, dus ontwikkelde YER dit Talent Development Programme, dé
kickstart van jouw carrière!
Als Quality Engineer ben je verantwoordelijk voor het bewaken, verbeteren en borgen van
product- en proceskwaliteit. Daarmee zorg je voor de optimalisatie van de producten en
processen en stel je de kwaliteit en betrouwbaarheid zeker. Als Quality Engineer werk je in
multidisciplinair verband. Binnen het multidisciplinaire team heb je een onafhankelijke rol
en zorg je voor de waarborging van de kwaliteit en voor de continue verbetering. Ben jij nog
niet in het bezit van deze kennis en vaardigheden? Geen probleem! Tijdens dit Talent
Development Programme gaan we jou hierin opleiden.

De training omvat 5 onderdelen en zal een combinatie zijn van leren én toepassen in de
eigen praktijk aan de hand van opdrachten.
•
•
•
•
•

Basis Quality Management
Standaardisatie en Risk-Based Auditing
Continu verbeteren
Product- en procesontwikkeling
Procesbeheersing m.b.v. Data

Meer informatie?
Ben je enthousiast over dit Talent Development Programme en wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Samanta Vesentini (samantavesentini@yer.nl of +31 (0)6 294 699
27)

