Management Traineeship
Raamsdonksveer (fulltime)
Wil jij het beste uit jezelf halen en je in twee jaar ontwikkelen tot een volwaardig professional?
Waar kom je te werken?
itsme (industrial technology and supply for mechanical and electrical) is een internationale groothandel, welke
zich met een gevarieerd aanbod aan elektrotechnische en mechanische producten, diensten en oplossingen op
industriële eindgebruikers, machine- en modulebouwers en technisch installateurs richt. Naast itsme in
Nederland kent de groep een viertal zusterondernemingen in het buitenland, te weten België, Duitsland,
Roemenië en Spanje. De itsme groep heeft een jaaromzet van circa 220 miljoen en telt ruim 550 medewerkers
waarvan 450 in Nederland.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Raamsdonksveer, waar je de specialistische en ondersteunende afdelingen
vindt. Door het land verspreid vind je onze twaalf salesvestigingen, vanuit waar we onze klanten voorzien van
technisch advies en oplossingen.
Wat ga je doen als management trainee?
Jij ziet het als een uitdaging om in twee jaar jezelf en itsme nóg succesvoller te maken. In het eerste jaar maak je
kennis met de gehele distributeurswereld en ben je actief binnen vijf belangrijke pijlers van onze organisatie,
namelijk; Kwaliteit, Processen & Systemen, Inkoop, Sales en Finance. IT/ICT is onlosmakelijk verbonden aan alle
pijlers en is de fundamentele verbinding tussen de pijlers.
Binnen elke pijler ben je twee à drie maanden actief om zo goed inzicht te krijgen in de manier van werken. Een
opdracht of project kan hier onderdeel van zijn. Door de afwisselingen in het traineeship ben je snel thuis in onze
organisatie en haar business en ontdek je waar jouw interesse en ambitie ligt. In het tweede jaar bepaal je zelf,
uiteraard in overleg met je mentoren, welk project je verder wilt oppakken. Waar krijg jij energie van? En met
welk winstgevend project ga je ons en jezelf verbazen? Denk hierbij out-of-the-box, gezien het feit dat een project
in het buitenland ook tot de mogelijkheden behoort.
Je start het traineeship samen met een andere trainee, waarbij ieder in eerste instantie zijn eigen
werkzaamheden en projecten heeft, maar waarbij samenwerken wel centraal staat. Na iedere pijler vindt er een
inhoudelijke evaluatie plaats door de betreffende begeleider. Overall heb je als trainee twee mentoren. Zij
bewaken, samen met jou, de totale voortgang.

Wat zijn jouw kwaliteiten?
De trainees die wij zoeken zijn hbo of wo geschoold en net afgestudeerd. Hierdoor heb je nog geen of maximaal
één jaar (relevante) werkervaring opgedaan. Daarnaast spreek je vloeiend Engels en heb je de passie en drive om
succesvol te zijn.
Verder herken jij jezelf hierin:
 Je bent procesmatig en analytisch sterk
 Jouw kritische noot wordt gewaardeerd
 Samenwerken gaat je makkelijk af
 Je neemt graag initiatief
 Je denkt en werkt klantgericht
Wat bieden we je?
Een leerzaam management traineeship binnen een mooi internationaal familiebedrijf. Het familiebedrijf brengt
een open en informele cultuur met zich mee met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Gedurende
je periode bij itsme kun je gebruikmaken van verschillende (online) trainingen. Verder bieden we een
marktconform salaris en na twee succesvolle jaren een vast contract!
Enthousiast over de functie? Je bent van harte welkom!
Voor inhoudelijke informatie over het management traineeship kun je tijdens kantooruren contact opnemen met
Eva van Olphen via telefoonnummer 0162 – 484200. Geen tijd om te bellen? Zij is ook bereikbaar via WhatsApp
op telefoonnummer 06 – 10031248. Om te solliciteren vragen we je schriftelijke motivatie en CV te sturen naar
hr@itsme.eu.

