Koning & Hartman zoekt
Young Professionals
Ben jij net afgestudeerd en op zoek naar een uitdagende baan met veel afwisseling
en een uitgebreid opleidingsprogramma? Dat komt goed uit! Voor ons Young
Professionals Programma zijn wij op zoek naar ambitieuze, proactieve starters
die in korte tijd kennis willen maken met verschillende bedrijven en zichzelf op
persoonlijk en professioneel vlak verder willen ontwikkelen.
Young Professionals?

Opleiding & Ervaring

In twee jaar tijd plaatsen wij onze Young
Professionals bij verschillende werkgevers en
word je op minimaal drie projecten gezet. Dus
dat betekent veel ervaring opdoen, bij meerdere
bedrijven, waaronder ook Koning & Hartman.
Genoeg kans om uit te vinden waar jouw hart ligt
en welke kant je op wilt met je carrière. Je volgt
bovendien gedurende twee jaar een intensief en
interactief opleidingstraject en je hebt een eigen
Young Professionals coach tot je beschikking.

Door deel te nemen aan het Young Professionals
Programma weet je al snel wat je wilt, waar je
goed in bent, en bouw je tegelijkertijd die kostbare
werkervaring op. Na twee jaar heb je de keuze om
te blijven werken bij Koning & Hartman, of wellicht
word je gevraagd door één van de bedrijven waar
je tijdelijk hebt gewerkt en waar je dan je loopbaan
kunt vervolgen. Word een Young Professional bij
Koning & Hartman en bereik meer!

Het Young Professionals Programma

Koning & Hartman

•	2-jarig opleidingsprogramma na afronding
van een HBO of WO opleiding
•	Per jaar meerdere detacheringen bij
verschillende bedrijven
•	Intensieve scholing met thema’s zoals
persoonlijke effectiviteit, leiderschap,
projectmanagement, finance en meer
•	Een eigen Koning & Hartman coach
•	Indien noodzakelijk een lease-auto,
smart phone en laptop
• Marktconform salaris

Misschien ken je Koning & Hartman nog niet,
maar je bent deze week waarschijnlijk al 5 keer
met ons in aanraking gekomen. Wanneer?
Bijvoorbeeld als je mobiel belt, tv kijkt, door een
draaideur loopt, met het openbaar vervoer reist,
en zelfs wanneer je thuis water drinkt. Dit wordt
allemaal mede mogelijk gemaakt door onze
oplossingen, diensten en producten. We werken
daarbij samen met toonaangevende merken,
zoals Microsoft, Mitsubishi, Motorola, Kenwood
en Intel. Samen met onze partners leveren wij
technische oplossingen en diensten binnen de
Telecom, Industrie en Infrastructuur. Dankzij onze
ondersteuning worden de bedrijfsprocessen van
onze opdrachtgevers sneller, beter en goedkoper.

Wil jij Young Professional worden bij
Koning & Hartman?
Stuur dan een motivatiebrief en je CV naar
YP@koningenhartman.com.
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