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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 in 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Startersfunctie in overleg 

"TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME ALGEMEEN TECHNOLOGY  

Voor jou als technische starter zijn er veel mogelijkheden. YER helpt je graag bij het maken 

van de juiste keuze! Geef jouw carrière een kickstart met één van onze Talent Development 

Programmes (TDP)! Tijdens het TDP staat jóuw groei & ontwikkeling voorop. Daarnaast kun 

je jóuw technische kennis gelijk vertalen in de praktijk bij één van onze toonaangevende 

opdrachtgevers. 

In een periode van twee jaar ontwikkel jij je tot een vak volwassen engineer. Je tilt je 

persoonlijke ontwikkeling naar een hoger niveau door middel van een persoonlijk 

ontwikkelingsplan, individuele coaching en soft en business skills trainingen. Daarnaast 

beschik jij over een persoonlijk opleidingsbudget van €3.000 per jaar voor vakinhoudelijke 

trainingen. Je bent onderdeel van een trainingsgroep met starters uit verschillende 

branches, functies en bedrijven. Dit is niet alleen goed voor je netwerk, maar het is ook erg 

leerzaam om de werkervaringen met elkaar te delen. 

Aan de hand van de kennismaking hebben wij jouw ambities en wensen goed in kaart en 

gaan we samen kijken welke opdrachtgevers voor jou interessant zijn. Uiteindelijk ga jij de 

kennis die je opdoet tijdens de trainingen vertalen in de projecten waar jij werkzaam bent!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


