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De ondergrondse infrastructuur in Nederland 
is verouderd, wordt steeds complexer en 
verandert constant.  Op basis hiervan is het 
noodzakeli jk om de kennis binnen uw organi-
satie van de complexe wereld van de 
ondergrondse infrastructuur up-to-date te 
houden. Het ontwikkelen van talent is voor 
u de meest duurzame oplossing.

Orion Engineering speelt samen met Join 
Academy hierop in door middel van het 
Traineeship ‘Underground Development’ ,  
waarin wij  ambitieuze starters opleiden 
tot échte specialisten op het gebied van 
ondergrondse infra. Zo ontwikkelen wij  
nieuw talent, óók voor uw organisatie.  

BENIEUWD NAAR 
DE MOGELIJHEDEN VOOR

UW  ORGANISATIE?
we komen graag met

 u in contact!

Mark Hendriks
traineeship@orionengineering.nl

06-57433444

Instroom van gedreven Engineers die het 
kennisniveau van uw organisatie verhogen.1

Talent binden en boeien door een uitdagend 
trainee programma van twee jaar.4

Professionals worden zorgvuldig 
geselecteerd op basis van persoonli jkheid, 
leercurve en gedrevenheid.
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Uniek, op maat gemaakt programma 
specifiek voor de ondergrondse infra, waarbij  
we opleiden, coachen en begeleiden op 
hard, soft en business skil ls .
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Vergroten van rendement en effectiviteit  
door individuele coaching en begeleiding 
van ervaren special isten en trainers.
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Met dit tweejarige programma bindt u ambitieuze professionals, die worden opgeleid en 
begeleid op het gebied van kabels & leidingen, aan uw organisatie. Het voordeel hiervan is 
dat u binnen twee jaar een vakvolwassen professional met specialistische kennis van kabels 
& leidingen in uw organisatie haalt .  Enerzi jds door het opdoen van werkervaring binnen com-
plexe projecten, anderzi jds door het volgen van het intensieve opleidingsprogramma dat 
bestaat uit hard, soft en business skil ls.  In een markt met schaarste op het gebied van kabels 
& leidingen creëren wij  samen nieuwe kansen!
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In 2 jaar een volwaardig
BIM Special ist binnen uw organisatie

www.orionengineering.nl/undergound-development
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Eindhoven
Hurksestraat 43, 5625 AH

040-211 6777

Utrecht
Herculesplein 6, 3584 AA

030-281 0600 

Capelle a/d IJssel
Fascinatio Boulevard 582, 2909 VA

010-447 1320


