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J O B  O P E N I N G

S U P A I R
• Function   : Trainee 
• Location  : Indicated later
• Candidates : TU graduates
    (Architecture/Civil Engineering)
• Hours/week : Fulltime
• Start date : 07/2017

HET BEDRIJF

Creatieve architecten en kundige constructeurs ontwerpen en bouwen uitdagende projecten in beton; steeds dieper, steeds hoger, steeds fraaier. De 

mogelijkheden lijken onbegrensd. Essentieel voor de realisatie van deze constructies is de kennis en kunde over het materiaal beton en in het bijzonder 

over het cement die de toeslagmaterialen aan elkaar bindt.

 Het Nederlandse onderdeel van deze marktleider in Nederlands cement is opgericht in 1926. Zij zijn als producent direct betrokken bij 

zowel de technologische- als maatschappelijke ontwikkelingen die vragen om duurzame oplossingen in beton. Het overkoepelde bedrijf heeft 63.000 

medewerkers, werkzaam op 3.030 locaties in 60 landen. Het is wereldmarktleider op het gebied van granulaten en een van de belangrijkste spelers op 

de markten cement, beton en aanverwante activiteiten.

 Vanuit het hoofdkantoor in Brabant vinden de verkoop- en marketingactiviteiten plaats, een aantal andere centrale afdelingen zijn hier ook 

gevestigd. Productie vindt plaats in de fabrieken in IJmuiden, Rotterdam en Maastricht. De belangrijkste klanten zijn betoncentrales, producenten van 

materialen in beton, aannemers op de bouwlocatie, handelaren in bouwmaterialen en producenten van droge mortel. De productiebedrijven in België en 

Nederland maken zijn een organisatorische en operationele eenheid.

DE FUNCTIE

Tijdens het twee jaar durende traineeship word je klaargestoomd voor een managementpositie binnen de groep, mogelijk internationaal georiënteerd. 

Gedurende de eerste zes maanden loop je actief mee binnen de diverse afdelingen op één van de fabrieken in Maastricht, IJmuiden of Rotterdam, maar 

wellicht ook in België: o.a. productie, technische dienst en KAM/QSE. Ook zal je actief meelopen bij hun betoncentrales om zo een goed beeld te krijgen 

van de toepassing van cement in beton. Je wordt ook ingezet op diverse projecten binnen de Benelux, afhankelijk van je eigen voorkeur en afgestemd 

op de behoefte vanuit de organisatie.  

 Gedurende het gehele traineeship zal je worden begeleid door een mentor uit de business en door de Development & Recruitment Manager. 

Je bent werkzaam op projectbasis en sluit elk project af met een presentatie. Aan het einde van het traineeship volgt een eindpresentatie voor het 

managementteam. Doordat je in deze periode flexibel zal worden ingezet op de cementfabrieken in de Benelux of een betoncentrale in Nederland i.v.m. 

productieprocessen, is mobiliteit een belangrijke factor. Huisvesting wordt uiteraard geregeld, dus daar hoef je geen zorgen om te maken.

FUNCTIE-EISEN

• TU, richting Bouwkunde of Civiele Techniek

• Aantoonbare affiniteit met de beton- en cementindustrie is zeker een sterke pré!

• Je bent vastberaden, analytisch aangelegd en communicatief zeer vaardig

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

• In staat om technische ontwikkelingen duidelijk te verwoorden en te omschrijven in het Engels

• Flexibel, pragmatische aanpak en ontwikkeling- en resultaatgericht

OVERIG

Je krijgt de mogelijkheid je verder te ontwikkelen binnen een bedrijf dat onderdeel uitmaakt van een ambitieus internationaal concern. De bedrijfscultuur 

is informeel en de collegialiteit onderling is groot. Naast een goed salaris, bieden zij een uitstekende pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.


