
Young graduate traineeship 

Wil je je smijten maar weet je nog niet helemaal waarin? Dan is dit jouw snoepwinkel. 26 
Maanden lang switchen tussen bedrijven, opdrachten en rollen. Waar we je trainen en 
coachen zodat je tegelijk kan groeien en impact creëren. Samen gaan we op zoek naar waar 
jouw toekomst ligt. En ergens onderweg word je verliefd. Op je droomjob! 

 

What’s in it for you? 

Spoiler alert: best veel 

• Ontdek jouw ding 

Ontdekken wat je wel of net niet wilt en er nog voor betaald worden ook. In operations, 
finance, supply chain, communicatie, IT, ... Curieus van nature? Keuze zat dan. 

• Proef van het leven bij topbedrijven 

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

• Creëer impact 

Data analysis, project management, business support, ... Waar je je ook op smijt en bij wie je 
dat ook doet, impact heb je vanaf dag één. 

• 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 traineeship? Absoluut! Al onze trainees landen in strategische 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 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 traineeship in cijfers   

Benieuwd naar hoe je traineeship eruit ziet? Dat zal zo ongeveer iets zijn ... Deze special ones 
gingen je voor : 

Max, Project Management in non-profit  

Waar vind je meer technology dan in IT? Max bewaakte het overzicht van alle lopende projecten. Zijn 
grootste toegevoegde waarde? Challenging the status quo en de agile-scrum way of working van zijn 
team proberen te verbeteren.   

 

Camille, Project Manager in farma 

Camille kon met heel veel mensen op drie projecten tegelijkertijd werken. Van governance tot process 
optimization en data analytics. Uitdagend? Absoluut, maar werkmethodes in vraag durven stellen, 
hielpen haar om te groeien!   

 

Siebren, Commercial Operations Coordinator in luchtvaart  

Siebren was verantwoordelijk voor financial en performance management van de bars en 
restaurants in de luchthaven. Zijn gloriemoment? Zijn tweede plaats in de Brussels Airport Innovation 
Challenge. 

 

Mathias Daeseleire, Young Graduate alumni 

Na ik mijn master in Toegepaste Economische Wetenschappen behaalde, koos ik resoluut voor Ormit 
Talent. Waarom? Voornamelijk de afwisseling en de leeropportuniteiten van het Young graduate 
traineeship spraken me aan. I kreeg de opportuniteit om in 4 topbedrijven te werken, mijn people en 
hard skills aan te scherpen en ontdekte een breed spectrum aan waarden en business principes. 
Daarnaast waren leren en feedback de sleutel bij Ormit Talent. Hierdoor kom je af en toe jezelf tegen 
maar het helpt je ook groeien als persoon. 

 

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  

 

mailto:recruitment@ormittalent.be

