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"In 1975 vond ingenieur Jan Brand vanuit een klein kantoor in Delft een tijdelijke baan voor
een collega-ingenieur. Deze eerste plaatsing luidde het begin in van een wereldwijd
succesverhaal in flexibele personeelsoplossingen. Wij zijn uitgegroeid tot een wereldwijde
dienstverlener met ruim 10.000 medewerkers in 35 landen.
Binnen het specialisme Engineering zijn we van alle markten thuis. Van het
aardbevingsgebied in Groningen, de Amsterdamse Noord-Zuidlijn tot de automotive
branche in het zuiden van het land, je komt er engineers van Brunel tegen. En er zijn meer
mogelijkheden.
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie voor starters waarbij je jezelf tegelijkertijd wilt
blijven ontwikkelen? Wij helpen je graag met de start van jouw carrière. Lijkt het je leuk
ervaring op te doen bij verschillende bedrijven, met coaching door ervaren professionals?
Kies dan voor het Engie Traineeship Engineering bij Brunel."

Startersvacature
"Tekenen in 3D, je eigen computer bouwen, deelnemen aan hackatons… van jongs af aan
ben je geboeid door techniek en alles wat daarachter zit. En na jouw afgeronde technische
opleiding weet je het zeker: hier wil je carrière in maken. Voor dit Engineering Traineeship
werkt ENGIE exclusief samen met Brunel. In een periode van 2 jaar tijd gaan we samen met
jou op zoek naar de technische richting binnen Engineering die het beste bij jou past. Ligt
jouw hart bij hardware, software, 3D-design of is de utilitaire beroepspraktijk meer jouw
ding?
Om dit te onderzoeken, voer je minimaal drie opdrachten van 7 maanden uit binnen
verschillende afdelingen/onderdelen van ENGIE. Zo leer je ENGIE goed kennen. We bepalen
samen welke opdrachten je oppakt. Hierbij word je begeleidt vanuit zowel Brunel als ENGIE.
Waar het ons om gaat, is dat jij een richting kiest waar je niet alleen energie instopt, maar
waar je minstens evenveel energie van krijgt. En daarom gaan we graag met je in gesprek,
zodat we je kunnen helpen met het maken van de juiste keuze.
The next step? Die zetten we samen! “

