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Engineering 1 (Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde), Engineering 2 (Technische Bedrijfskunde, 

Toegepaste Wiskunde), Built Environment (Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ontwikkeling),  

j.ekamper@voort.com 

"Wij zijn Voort. Dé detacheerder van de beste technische specialisten van Nederland. 

Wij zorgen voor vooruitgang. Door mensen en bedrijven bij elkaar te brengen. Samen 

werken aan groei. Dat is onze kracht. Met een collectief aan bevlogen doordenkers en 

doorzetters helpen wij organisaties verder. 

Dat komt door onze manier van denken. Wij noemen dat voorwaarts denken. Dat is denken 

in kansen en mogelijkheden. Door verder te kijken dan de standaard paden. Door de juiste 

vragen te stellen. Door meer te willen weten. Op zoek te gaan naar de antwoorden op de 

vragen van morgen. 

Wij zijn de plek voor technische professionals die willen groeien. Professionals met 

onbedwongen energie, doorzettingsvermogen en enthousiasme. Hier vind je de ruimte om 

alles uit jezelf te halen. Hier krijg je de sturing die je helpt verder te groeien. Ontdek welke 

technische baan jouw hart sneller laat kloppen." 

 

Startersfunctie in overleg 

"Je bent net afgestudeerd, en nu? Je bent je misschien aan het oriënteren op verschillende 

richtingen. Of je weet al welke kant je op wilt, maar je hebt nog niet scherp hoe je daar kan 

komen. Want al die grote organisaties vragen om werkervaring. En daar ontbreekt het jou 

nu juist aan. Heb je weleens aan een traineeship gedacht? 

Binnen het vakgebied van je opleiding heeft Voort een aantal werkgevers waarbij er een 

traineeship wordt aangeboden. Je gaat volgens een vooraf bepaalde termijn het traineeship 

aan. Dat loopt uiteen van één jaar tot drie jaar. Je gaat aan de slag in een junior functie en 

krijgt persoonlijke begeleiding én een opleiding. Als alles goed gaat heb je aan het eind van 

het traineeship het kennisniveau en de werkervaring van een professional. 

Wil je meer weten over de acht traineeships die Voort aanbiedt? Ga dan naar de volgende 

link: https://www.voort.com/traineeships/" 

 


