
BIM ACADEMY

UW 
UITDAGING 

ONZE

PASSIE

VOORDELEN
VOOR JOU

INTRODUCTIE
TRAINEESHIP

INHOUDSOPGAVE

OVER 
ORION ENGINEERING

BENIEUWD NAAR 
DE MOGELIJHEDEN 

VOOR JOU?
we komen graag met

 je in contact!

Mark Hendriks
traineeship@orionengineering.nl

06-57433444

‘EEN 

GEGRONDE

STAP 

IN DE

ONTWIKKELING’

De Nederlandse ondergrondse infrastructuur verandert 
in een rap tempo: energietransitie, klimaatverandering, 
en een toenemende bevolking spelen hier o.a. een rol in. 
Binnen dit traineeship word jij opgeleid tot een échte 
specialist op het gebied van Underground Development 
en ga jij je verder verdiepen in de Nederlandse Infra-
structuur om te zorgen voor een duurzame toekomst. 

In deze twee jaar tijd ga je het bedrijfsleven op en top 
leren kennen. Je gaat aan de slag bij een A-merk op het 
gebied van ondergrondse infra, waar je gaat werken aan 
complexe projecten die op termijn de gehele Neder-
landse infra zullen beïnvloeden. Naast het werken bij de 
opdrachtgever zorgt Orion Engineering voor de nood-
zakelijke trainingen en coachingsgesprekken, d.m.v. een 
persoonlijke mentor, zodat jij ook op persoonlijk vlak blijft 
groeien. 

Kortom: de weg staat open voor jou om een top 
professional te worden op het gebied van Underground 
Development. Door het aangaan van deze uitdaging haal 
jij het maximale uit jezelf en tegelijkertijd lever je een 
relevante bijdrage aan onze leefomgeving. 

Ben jij er klaar voor om deze uitdaging aan te gaan? We 
ontmoeten je graag! 

Het speelveld en de belangen zijn sterk toegenomen terwijl de ondergrondse bewegingsruim-
te steeds kleiner wordt.

JOIN Academy heeft als missie het gat tussen de regelgeving en de praktijk op te vullen. De 
aangesloten trainers hebben allemaal een juridische, technische of financiële achtergond en 
hun sporen verdiend met hun werkzaamheden op het gebied van ondergrondse infrastructuur. 
Met hun kennis van zaken zorgen zij ervoor dat de wereld van de ondergrondse infrastructuur 
en de spelers daarin begrijpelijker en hanteerbaarder worden. Sterker nog, met de juiste kennis 
krijg je als organisatie de regie (weer) in handen en ben je een waardevolle gesprekspartner.

Met hun scala aan opleidingen op het gebied van de ondergrondse infrastructuur geven zij 
inzicht in de actuele kennis en strand van zaken. Trainingen en opleidingen worden gegeven 
vanuit een juridisch kader met een stevige pragmatische aanpak. Doordat er veel ruimte is voor 
interactie en het bespreken van praktijksituaties krijg je direct de tools in handen om concreet 
mee aan de slag te gaan in je eigen werkgebied.

Orion Engineering is al bijna 30 jaar dé detacheerder in de techniek. Orion is in geheel Nederland 
werkzaam vanuit haar kantoren in Eindhoven, Utrecht, Capelle a/d IJssel en Maastricht. Door haar 
jarenlange ervaring beschikt Orion over een netwerk met duizenden professionals, van starter en 
young professional, tot zeer ervaren kandidaten. Tot onze klantenkring behoren vooraanstaande 
opdrachtgevers uit de installatietechniek, machinebouw, auto-industrie, marine & offshore en meer. 
Orion Engineering biedt via de Orion Academy diverse traineeships, trainingen en cursussen aan, 
waardoor technische professionals én opdrachtgevers altijd over de juiste kennis kunnen beschikken.
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BIM ACADEMY

UW UITDAGING, ONZE PASSIE

In 2 jaar een volwaardig
BIM Special ist binnen uw organisatie

OVER 
JOIN ACADEMY

In dit programmaboekje nemen we jou mee in het belang van de Nederlandse
Infrastructuur en de mogelijkheden op dit gebied voor jouw toekomst. Je leest
hierin hoe het Underground Development programma is opgebouwd en wat je
kunt verwachten in het traineeship. Het programma voor dit traineeship is 
opgezet met behulp van kundige trainers en vakdocenten via de opleidings-
partner JOIN Academy en top infra bedrijven om jou een veelzijdig en optimaal 
leertraject aan te kunnen bieden.

Ontwikkeling voor mens en bedrijf is essentieel. Door een unieke samenste-
lling van verschillende bedrijven ga jij samen met diverse trainees verdeeld 
over verschillende opdrachtgevers een traject in waar je elkaar kan 
ondersteunen en van elkaar kan leren. Uiteraard word je hierin begeleid door 
kundige trainers die het vakgebied als geen ander kennen.

In dit tweejarige traineeship staan 4 pijlers centraal: proces, omgevingsmana-
gement, techniek en persoonlijke ontwikkeling. Het doel is dat jij na twee jaar 
een vakspecialist bent waarbij jij in staat bent om zowel technisch inhoudelijk 
als persoonlijk een mooi project neer te zetten.

Het speelveld en de belangen zijn sterk toegenomen terwijl de ondergrondse bewegingsruim-
te steeds kleiner wordt.

JOIN Academy heeft als missie het gat tussen de regelgeving en de praktijk op te vullen. De 
aangesloten trainers hebben allemaal een juridische, technische of financiële achtergond en 
hun sporen verdiend met hun werkzaamheden op het gebied van ondergrondse infrastructuur. 
Met hun kennis van zaken zorgen zij ervoor dat de wereld van de ondergrondse infrastructuur 
en de spelers daarin begrijpelijker en hanteerbaarder worden. Sterker nog, met de juiste kennis 
krijg je als organisatie de regie (weer) in handen en ben je een waardevolle gesprekspartner.

Met hun scala aan opleidingen op het gebied van de ondergrondse infrastructuur geven zij 
inzicht in de actuele kennis en strand van zaken. Trainingen en opleidingen worden gegeven 
vanuit een juridisch kader met een stevige pragmatische aanpak. Doordat er veel ruimte is voor 
interactie en het bespreken van praktijksituaties krijg je direct de tools in handen om concreet 
mee aan de slag te gaan in je eigen werkgebied.

‘Het doel is dat jij na twee jaar een 

vakspecialist bent waarin jij in staat 

bent om zowel technisch in-

houdelijk als persoonlijk een mooi 

project neer te zetten.’ 

OVER HET 
PROGRAMMA



DE 
KICK-OFF

START BIJ DE
OPDRACHTGEVER

DE EERSTE
MAAND

Bij de kick-off beginnen we gelijk met 
een intensieve start. De eerste vier 
dagen start je met jouw mede trainees 
aan een cursus, waarbij je elkaar beter 
leert kennen. Daarnaast krijg je inzicht in 
de basis van de modules van de 
komende twee jaar.

Tijdens de kick-off maak je ook kennis 
met onze trainers. Zij weten door de 
ervaring in het bedrijfsleven een helde-
re toelichting te geven over wat je kunt 
verwachten in de komende jaren. Ook 
geven zij een introductie op het gebied 
van de 4 pijlers: proces, omgevingsma-
nagement, techniek en persoonlijke 
ontwikkeling. 

Uiteraard krijg je ook alle middelen en 
lesmateriaal aangereikt. Zo ontvang je 
o.a. een telefoon, laptop en schrijfmate-
riaal. Ook krijg je inloggegevens in de 
onlineleeromgeving. 

Na de Kick-Off start je bij een van onze 
opdrachtgevers, waar je open wordt 
ontvangen door je persoonlijke mentor. 
Samen met deze mentor stem je jouw 
persoonlijke doelen af voor de komende 
periode. De doelen, projecten en opdra-
chten worden afgestemd op basis van je 
achtergrond en ambitie. Daarnaast blijf 
je natuurlijk ook nog de reguliere 
trainingen volgen.

Verdieping en verbreding van je specia-
lisme is een belangrijk onderdeel in het 
traineeship. Jouw ontwikkeling en ambi-
ties zijn hierin de leidraad, je neemt hier-
voor ook zelf de verantwoording in het 
leerproces dat je doormaakt. Iedereen 
heeft zijn eigen leercurve en Orion 
gelooft in een persoonlijke en specifieke 
aanpak. 

De eerste maand wordt dan ook samen 
met de trainer, mentor en coach een 
persoonlijk ontwikkeltraject opgemaakt. 
Het is dan ook aan jou om je nieuwsgie-
righeid en leergierigheid volledig in te 
zetten. Hierbij ondersteunen we je in het 
ontwikkelen van je kennis en talent. Hoe 
geef je feedback? Wat zijn je eigen 
patronen, wat zijn je kwaliteiten en 
valkuilen? Als dit helder in kaart is 
gebracht leer je je eigen omgeving 
beter te begrijpen en krijg je inzicht in de 
impact die jij hebt op je directe collega’s 
en klanten.  

Na de eerste maand waarborgen wij 
een compleet traject over twee jaar voor 
jouw persoonlijke ontwikkeltraject. Hier-
bij doorloop je verschillende trainings-
modules, kleine opdrachten en 4 eva-
luatiemomenten per jaar. 

CONTACT
Orion Engineering
Hurksestraat 43
5652AH Eindhoven
040 211 67 77
traineeship@orionengineering,nl

Eindhoven | Utrecht | Capelle a/d IJssel | Maastricht


