VACATURE
Entiris vzw is een sociaal en commercieel bedrijf dat 1800 mensen tewerkstelt. Een gemotiveerd team van
medewerkers zet zich elke dag in om personen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt een aangepaste
beroepsactiviteit aan te bieden. Deze uitgesproken sociale doelstelling koppelen we aan een maatschappelijk en
bedrijfseconomisch verantwoorde manier van werken. Wij hanteren de modernste technieken en kwaliteitsnormen
om maximale klantentevredenheid te garanderen. Ter versterking van ons team zoeken wij een:

MANAGEMENTTRAINEE TECHNIEK
Heb jij net je masterdiploma op zak (max. 2 jaar afgestudeerd) en wil je de theorie nu aan de praktijk gaan
toetsen?
Wil je nu je capaciteiten gaan toepassen in een bedrijf dat bulkt van de uitdagingen?
Ambieer je op termijn een leidinggevende functie met veel verantwoordelijkheden?
Ben je ervan overtuigd dat het pad daar naartoe start met je voeten in de dagelijkse werking, om zo het bedrijf
door en door te leren kennen?
Wil je net dat stapje extra zetten, door je te engageren in een organisatie waarin alles hetzelfde loopt als in een
gewoon bedrijf, maar met steeds de sociale doelstelling voorop?
Zijn de volgende eigenschappen jou op het lijf geschreven:
• Ben jij gefascineerd door techniek?
• Heb jij een analytische geest en kan je prioriteiten stellen?
• Beschik jij over heel veel enthousiasme?
• Ben jij een doorzetter die niet bij de pakken gaat neerzitten bij de minste tegenslag?
• Is het zinnetje ‘ik zit niet te wachten op expliciete instructies, maar ik pak zelf dingen aan’ op jou van
toepassing? Steek jij zelf de handen uit de mouwen om de job klaar te krijgen?
• Ben jij flexibel genoeg om onverwachte kansen te grijpen en onvoorziene problemen aan te pakken?
• Ben je in staat om gefundeerde beslissingen te nemen en ze te verdedigen, om de verantwoordelijkheid te
nemen voor je eigen projecten?
• Communiceer jij duidelijk en to the point, zowel schriftelijk als mondeling? Heb jij een no-nonsense
mentaliteit?

Dan ben jij de geknipte management trainee voor Entiris!
We werken voor jou een programma uit van 2 jaar. Wat je in de periode allemaal zal doen en leren, hangt voor een
stuk samen met je interesses en expertise, maar ook met de noden en opportuniteiten van de organisatie.
Onze trainees moeten bereid zijn de handen uit de mouwen steken: de beste manier om onze organisatie
te leren kennen, is de dingen zelf uit te voeren. Je zal in de eerste maanden regelmatig tussen onze
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productiemedewerkers vertoeven, om zelf een display te vullen, pralines te verpakken, met een nietpistool aan
de slag te gaan … En als je dat onder de knie hebt, wordt het tijd om zelf een groep van onze medewerkers aan te
sturen, en ondertussen de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van de productie te realiseren.
1 ding kunnen we je verzekeren: onze productie-afdelingen zijn de beste klaslokalen van de wereld, en onze
medewerkers de beste leraren, om de Entiriswereld door en door te leren kennen, en doordrongen te worden
van de Entiris-bedrijfscultuur.
Maar dat is niet alles: je zal ook snel meelopen met één van de Entiris-directeuren, en op die manier voeling
krijgen met het beleidsvoorbereidend en -ondersteunend werk binnen de organisatie. Ben jij sterk in het
opzetten en trekken van projecten? Wil je proeven van de manier waarop projecten worden verankerd in de
operationele werking van de organisatie? Daar ga je zeker alle kansen toe krijgen.
We willen immers maar al te graag investeren in de Entiris-leiders van de toekomst!

Wat heeft Entiris te bieden?
•

•
•

De kans om ervaring op te doen in een groot bedrijf met veel variatie in activiteiten, locaties, en
medewerkers, elk met zijn eigen uitdagingen, met de mogelijkheid om na het traineeship door te groeien
naar een functie die in de lijn van je potentieel, je ambitie, en je expertise liggen. En dat is nog maar het begin
van je carrièrepad binnen Entiris!
Een groot potentieel aan leer- en coachingmogelijkheden.
Beloning van je harde werk in de vorm van een competitief loon, aangevuld met extralegale voordelen.

Interesse?
Stuur dan je CV met motivatie via mail naar lydia.naulaerts@entiris.be
Voor meer informatie kan je ook terecht bij Geert Wijnants op het nummer 016 44 14 75
en op www.entiris.be
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