
Management program 

Werd je impact en een mooie carrière beloofd maar voel je het niet meteen in je huidige job? 
Mis je uitdaging en echte leerkansen? Tijd om te veranderen, dan. 

Stap dan in het management program. 26 Maanden draaien, keren en leren tijdens 
verschillende opdrachten bij meerdere bedrijven. Om je talenten als future leader te 
ontdekken en te ontwikkelen. 

 

What’s in it for you? 

Een serieuze carrièreboost! 

• Ontdek jouw ding 

Sales, supply chain, IT, finance, …? Ontdek welke wereld het beste bij jou en je talenten past. 
Wij brengen je de skills of the future wel bij. 

• Proef van het leven bij topbedrijven 

Leef je uit bij grote bedrijven als Vinçotte, D’Ieteren, BNP Paribas Fortis, Brussels Airport 
Company, STIV- MIVB en vele, vele anderen. En dat allemaal op 26 maanden. Zoef! 

• Creëer impact 

Data management, business processes of customer experiences? Wat je ook doet, je creëert 
impact en tilt bedrijven sowieso naar een hoger niveau. 

• Groei als future leader  

Elke dag on the job. En met meer dan 20 trainingsdagen en een personal coach. Met heel 
veel aandacht voor people skills, tech, data en digital. 

• Bouw connecties 

Al die teams en bedrijven, logisch dat je daar een stevig netwerk aan overhoudt. Tel daarbij 
nog je collega special ones (en BFF’s). 

• Land in je droomjob 

Is er leven na het programma? Absoluut! In strategische of leidinggevende rollen bij mooie 
bedrijven.  

• Enjoy the ride 

Hier maak je meteen deel uit van een hechte groep. Special ones. Met wie je banden smeedt 
voor het leven. Op events, workshops of tijdens het lopen.  

 

Hoe special ben jij al? Doe de test. 

• Je hebt een master diploma 

Eender welke master, eigenlijk. Met max 3 jaar werkervaring. 

• Je hebt al een eerste werkervaring 

Al wat werkervaring? Top, je zal het nodig hebben. 

• Je zegt vlot ja, oui, yes 



Want je bent native nederlands- of franstalig. En ook Engels (niveau C1) has no secrets. 

• Je bent nieuwsgierig (dat het geen naam heeft) 

Je wilt over bijna alles zoveel mogelijk wil weten. En graag alles of toch heel veel kunnen. 
Comfort zones, daar lach je eens mee. 

• Je wil vooruit 

CEO, president, ruimtevaarder? Dat kan maar dat moet niet. Je wilt je stempel drukken en 
grote stappen zetten, samen met ons. 

 

Jouw pad naar specialness 

• Stuur ons je heerlijkste CV.  
• Open onze (en jouw) ogen met wat testen.  
• Charmeer ons tijdens een telefonische screening.  
• Doe ons glimlachen tijdens een interview.  
• Blaas ons omver tijdens je finale assessment.  
• Ga van start na een korte contractbespreking. 

 

Jouw ontwikkelpad 

Jij staat centraal ... Helemaal cliché maar ook helemaal waar! Want als talent en trainee ga je 
sowieso door een ontwikkelbad. Waar we samen je doelen bepalen en via training en 
coaching die doelen ook bereiken.  

 

Vraag het ons! 

We zijn er zeker van dat je vol vragen zit of dat je wat hulp kan gebruiken. Vertel ons wie je 
bent en wat je zoekt en één van onze recruiters laat snel van zich horen.  

Contacteer onze recruiters : recruitment@ormittalent.be  
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