
 

 

AltenaTalent 

Hét traineeprogramma in de regio 

 
Ken je dat? Net afgestudeerd en nog geen idee waar je wilt gaan werken en wat bij je past? 

Een traineeship lijkt de uitkomst, maar waar vind je dat zonder dat je moet afreizen naar een grote 

stad? Stop met zoeken! Vanaf februari 2021 kun je bij jou in de buurt een unieke ervaring opdoen 

en binnen een tof traineeprogramma snuffelen aan de mooie werkgevers in jouw regio waarvan je 
wellicht het bestaan nog niet afweet. Samen gaan we op zoek naar jouw ideale startersfunctie.  

 

Wat houdt het traineeprogramma in? 

In anderhalf jaar doe je ervaring op bij drie totaal verschillende ondernemingen in de regio Altena. 

Van de nummer 34 op de lijst van de top 100 logistieke dienstverleners tot een 

tuinplantengroothandel met een internationaal netwerk van meer dan 350 kwekers.  

Bedrijven uit verschillende branches doen mee aan het programma en jij mag exclusief een kijkje 

in de keuken nemen bij drie van deze toffe ondernemingen. En ze zitten allemaal in de regio 

Altena! Naast meewerken krijg je per bedrijf een opdracht mee vanuit de directie om jouw talenten 

te laten zien. Denk aan het voorbereiden van een bedrijf op een internationale certificering tot het 

onderzoeken van de gevolgen van duurzame ontwikkelingen in de branche. 

Naast het opdoen van werkervaring bij drie bedrijven, dagen we je ook uit om mee te werken en 

denken aan lokale challenges. Tijdens een challenge denk je in een werkgroep, samen met andere 

young professionals uit de regio, na over innovatieve oplossingen.  

Volg ons ook op social media voor een impressie van het programma! 

Wie zoeken we? 

• Gedreven en ambitieuze starters. 

• Je hebt minimaal een hbo-diploma in de richting van Techniek, Bedrijfseconomie of 

Bedrijfskunde.  

• Je hebt 0 tot 2 jaar werkervaring. 

• Je woont op maximaal 30 km, gerekend vanuit Wijk en Aalburg.  

• Je beschikt over eigen vervoer. 

• Je bent fulltime inzetbaar (40 uur) in de periode februari 2021 tot en met juli 2022.  

• Je gaat het commitment aan voor anderhalf jaar. 

• Je bent communicatief vaardig, enthousiast, flexibel, sociaal en zelfstandig.  

• Het is een pre als je naast de Nederlandse taal ook de Engelse en Duitse taal beheerst. 

Dit bieden wij! 

• Een dienstverband bij Matchability van waaruit je gedetacheerd wordt bij drie bedrijven uit 

het programma. De drie bedrijven komen voort uit de selectiedagen. 

• Een kijkje in de keuken bij bedrijven in de regio Altena en een kans op een start van je 

carrière dicht bij huis en een bedrijf/functie die bij jou past. 

• Een opleidingsprogramma waarin je je alle competenties eigen maakt die een starter nodig 

heeft op de arbeidsmarkt. 

• Een unieke kans om een netwerk op te bouwen in de regio. 

• Naast een formele werkomgeving een informele omgeving waarin je samen met je collega-

trainees middels teambuildingactiviteiten en intervisies samen spart over jouw ervaring en 

ontwikkeling. 

• De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en na het traineeprogramma bieden we je de 

kans om middels een sollicitatie-event uit te stromen naar één van de deelnemende 

bedrijven. 

Interesse? Neem dan contact met ons op! 

De sollicitatieprocedure is nog niet gestart, maar ben je nu al geïnteresseerd? Stuur dan je naam, 

opleiding en e-mailadres naar i.gravesteijn@matchability.nl en we geven je een seintje zodra onze 

sollicitatieprocedure start! 
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