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"Over TT-Engineering 

Bij alles wat wij doen zijn wij gericht op het mogelijk maken van ontwikkeling. Wij geloven 

namelijk dat investeren in kwaliteiten doet overtreffen en daarom vinden wij het belangrijk 

om onze engineers te stimuleren om nóg beter te worden in waar zij al in uitblinken. Daar 

ondersteunen wij hen graag bij. 

Wij vinden het belangrijk om onze engineers stabiliteit te bieden in een snel veranderende 

markt. Daarbij vinden wij het belangrijk om betrouwbaar te zijn voor zowel onze engineers 

als voor onze opdrachtgevers in de aerospace, automotive, machinebouw, food machinery, 

energietechniek en scheepsbouw. In een dergelijke markt vinden wij ook flexibiliteit 

belangrijk. Door ons flexibel op te stellen, anticiperen wij op veranderingen en bewegen wij 

mee met onze engineers. 

Bij TT-Engineering hebben wij een open cultuur. Dit betekent dat wij jou een eerlijk beeld 

geven van wie wij zijn en wat wij voor jou kunnen betekenen. Daarnaast zijn wij in staat om 

tot verrassende oplossingen te komen, op het moment dat wij onze kennis en onze ideeën 

open met elkaar delen. Wij zijn betrokken bij onze medewerkers en wij vinden het 

belangrijk dat onze medewerkers betrokken zijn bij onze organisatie. Dit betekent dat wij 

samen de koers bepalen. Wij bouwen TT-Engineering van onderen op. Elke stem telt." 

 

Startersfunctie in overleg 

"Tijdens ons Engineering Traineeship besteed je 20% van jouw tijd (4 uren per week) samen 

met jou mede-trainees aan het delen van technische kennis en ervaring, het volgen van 

trainingen en workshops en het samenwerken aan opdrachten. Elke lichting starten wij met 

ongeveer 5 trainees. Ook al verschil je qua persoonlijkheid en interesses, je zult snel 

ontdekken dat de zoektocht die jullie aangaan en de vragen die jullie hebben, dezelfde zijn. 

Dat verbindt en zorgt ervoor dat jullie met én van elkaar leren. 
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De overige 36 uur per week werk je aan één van de projecten van onze opdrachtgevers. 

Tijdens ons Engineering Traineeship werk je elke 8 maanden bij een andere opdrachtgever. 

Op deze manier kijk je in verschillende keukens en dat helpt jou om te ontdekken welke 

branche en wat voor soort werk in werktuigbouwkundige engineering je aanspreekt. Ons 

brede netwerk van aansprekende opdrachtgevers bieden je de kans om aan projecten te 

werken in de aerospace, automotive industrie, machinebouw, food machinery, 

energietechniek en scheepsbouw. 

 

De opdrachten 

Eén van de onderdelen van het trainingsprogramma is dat je leert om in teamverband cases 

op te lossen. Daarvoor werkt elke lichting trainees samen aan diverse opdrachten, met elk 

een doorlooptijd van gemiddeld 8 maanden. Hiervoor worden cases gebruikt die écht om 

een oplossing vragen. Het zijn geen opdrachten die op de plank liggen en waar niets mee 

gedaan wordt." 

 

 

 

 

 


