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"AKOS is een advies- en ingenieursbureau gericht op het ontwikkelen van de industrie door 

het leveren van expertise en oplossingen op gebied van mens, productie en technologie. In 

al onze activiteiten streven wij naar hoge kwaliteit en hoge tevredenheid. We bestaan niet 

voor niets al sinds 1969! Daarnaast hechten wij veel waarde aan onze kernwaarden: flexibel, 

ontwikkelingsgericht, creatief, oprecht en samenwerkingsgericht. 

Met deze integrale dienstverlening helpen wij industriële bedrijven voorop te lopen in de 

ontwikkeling van hun productieprocessen en technische producten en voorzien we hen van 

daarbij benodigde kennis en capaciteit. 

Van ontwerpen en realiseren van productieprocessen tot ontwikkelen van nieuwe machines 

en technische producten. Van het detacheren van engineers en projectmanagers tot het 

ontwikkelen van de technische staf en management bij onze klanten, door werving, selectie, 

opleiding en training. 

Inmiddels hebben we circa 140 medewerkers. We hebben kantoren en satellietvestigingen 

in Apeldoorn (hoofdkantoor), Enschede, Heerenveen, Utrecht en Zwolle." 

 

Stage/startersvacature 

"Voor aanstormend technisch talent heeft AKOS het traineeship Young Development 

Program (YDP) ontwikkeld. De twee richtingen binnen het programma helpen jou om beter 

je richting te kunnen bepalen voor de toekomst en daarnaast ga jij je snel ontwikkelen tot 

vakvolwassen professional. 

Het traineeship duurt één jaar, waarbij je werkt als Engineer in dienst van AKOS en je een 

doordacht programma doorloopt met een assessment, cursussen, trainingen en diverse 

informele activiteiten. Hier kun je o.a. ervaringen uitwisselen met andere YDP-deelnemers. 

Een deel van het opleidingsbudget kun je zelf invulling aan geven op basis van jouw 

ambities. Tijdens het traineeship krijg je begeleiding van een AKOS-coach en een begeleider 

van de klant waarvoor je werkt. 



 

Je kunt kiezen uit twee programma's: 

1. Werken aan diverse projecten, op locatie bij klanten of intern op ons ingenieursbureau, 

waarbij je na afronding van het technisch traineeship voor AKOS blijft werken. 

2. Je kiest samen met AKOS voor een specifiek bedrijf waar je het hele jaar gaat werken, met 

het doel om na afronding van het technisch traineeship over te stappen in een 

dienstverband bij dit bedrijf. 

Je hebt de mogelijkheid om gedurende het Young Development Program in overleg met je 

AKOS-coach van programma te switchen. Kortom, een ideale manier om je carrière als jonge 

Engineer een vliegende start te geven! In deze video vertelt Roy meer over zijn baan als 

Mechanical Engineer bij AKOS https://www.youtube.com/watch?v=DVifHkoLq94 " 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVifHkoLq94

