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"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 

"TRAINEESHIP ALLAROUND WERKORGANISATOR 

Wil jij jezelf na je studie blijven ontwikkelen en zie jij een carrière in de bouw helemaal 

zitten? Voor het Talent Development Programme Allround Werkorganisator is YER op zoek 

naar talentvolle bouwkundigen die een uitdaging niet uit de weg gaan. 

Geef je carrière een serieuze kickstart met deze combinatie van doelgericht leren en werken 

binnen bouwprojecten. 



Tijdens dit Talent Development Programme word je in twee jaar tijd opgeleid tot Allround 

Werkorganisator. Naast het opleidingsprogramma pas jij de kennis die je opdoet direct toe 

in de rol van Werkorganisator, bij één van onze toonaangevende opdrachtgevers in de 

bouwsector. 

Als werkorganisator ben je binnen bouwprojecten onder meer verantwoordelijk voor de 

juiste materialen, een goede planning, calculatie en het aanleveren van technische 

tekeningen. 

Het technisch opleidingsprogramma bestaat uit twee onderdelen: het schakeltraject en de 

opleiding tot Allround Werkorganisator. 

Schakeltraject (0, 5 jaar) 

• Kostenbeheersing 

• Arbeidskunde 

• Techniek & Maakbaarheid 

• Beheersing van het Bouwproces 

 

Opleiding Allround Werkorganisator (1, 5 jaar) 

• Projectmanagement 

• Project Financiën 

• Bouwrecht & Contractrecht 

Je neemt ook deel aan soft- en business skills trainingen, zodat je een allround getrainde 

professional wordt. Daarnaast werken we samen actief aan jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Aan de hand van onder meer een persoonlijk ontwikkelingsplan en enerverende coaching 

sessies door een gecertificeerd psycholoog halen we het beste in jou naar boven. 

Na succesvolle afronding van dit opleidingsprogramma ontvang je een post-hbo-certificaat. 

Dit certificaat biedt jou het toekomstperspectief om door te groeien naar een functie als 

senior werkvoorbereider, projectcoördinator of projectleider. 

 

Contact 

Ben je enthousiast over dit Talent Development Programme? Neem contact op met 

Samanta Vesentini: samantavesentini@yer.nl / +31 (0)6 294 699 27 

 

 

 

 

 


