
Orion Engineering is al zo’n 30 jaar dé specialist in 
het werven van technische professionals. Wij 
streven ernaar de beste kandidaten te vinden 
voor onze opdrachtgevers. Voor Orion Engineering 
zijn de beste kandidaten: technische professionals 
met ambitie én een sterke drive die het maximale 
uit zichzelf willen halen. 

De Orion Academy stelt jou als technische professional 
in staat om, door middel van vakgerichte én trainingen 
op maat, je verder te ontwikkelen en je ambities 
waar te maken. Orion zorgt ervoor dat je op een 
hoogwaardige manier wordt opgeleid en met de 
juiste certificeringen klaar bent voor de volgende 
stap.

WAAROM de Orion Academy?

ORION
ACADEMY
TECHNISCHE 
PROFESSIONALS 
DIE HUN AMBITIES 
WAARMAKEN!

Persoonlijke coach

Keuze uit een breed scala
opleidingen, zowel algemeen
als specialistisch.
Altijd maatwerk!

Trainingen kunnen in onze
trainingscentra, maar ook op
locatie gegeven worden

Eigen carrièrepad bepalen en
je ambities waarmaken met 
behulp van de Orion Academy
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De trainingen van de Orion Academy zijn in twee categorieën onderverdeeld.

ONS TRAININGSAANBOD

Vakinhoudelijke trainingen: als technische professional heb je al de nodige technische kennis en/of ervaring.
Wanneer je een nieuwe uitdaging aangaat kom je in een nieuwe omgeving waar je weer nieuwe kennis 
nodig hebt om verder te groeien als professional. De Orion Academy kijkt samen met jou en de opdrachtgever
welke trainingen/cursussen jij kunt volgen om de volgende stap te kunnen maken. Dit is een greep uit onze 
vakinhoudelijke trainingen:

Pro-ENGINEER

Solid Edge

Solid Works

Siemens NX/Unigraphics

@

PLC Siemens

Teamcenter

(d)FMEA

Lean (Yellow, Green) belt

@

Six Sigma

AutoCAD

ISTQB

Revit@

Coaching

Overtuigen

Presenteren 

Soft skills: onze ervaring leert dat onze opdrachtgevers meer en meer zoeken naar de engineer met de
juiste soft skills. Effectief communiceren, kunnen overtuigen en projectmanagement zijn bijvoorbeeld skills
die steeds vaker gevraagd worden naast technische kennis. Met behulp van de Orion Academy kun je deze
skills verder ontwikkelen.

Effectief communiceren

Persoonlijke effectiviteit

Influence without power

Leidinggeven voor niet leidinggevers

Introductie projectleiding (junior/senior)

IPMA: projectleiding training (medior/senior niveau) 

Bel voor een vrijblijvend
gesprek naar één van onze kantoren:

Eindhoven: 040-211 67 77  
Capelle a/d IJssel: 010-447 13 20 
Utrecht: 030-281 06 00

Of stuur een mail naar:

academy@orionengineering.nl 
www.orionengineering.nl

Ben je op zoek naar een training, maar staat
deze niet in ons overzicht? Neem dan contact 
met ons op, de kans is groot dat wij deze wel 
kunnen aanbieden!

Interesse?
Wij komen graag verder met je in gesprek om de 
uitgebreide mogelijkheden van de Orion  Academy 
te bespreken.


