
Trainee Milieu 

Wie zoeken wij? 

AbelTalent helpt jou aan de unieke kickstart van je carrière! Wij noemen ons de Ervaringsversnellers 
omdat dat precies is wat wij doen. Door middel van inzet op onze interne projecten, voorzien wij onze 
trainees van versnelde, relevante werkervaring. Op deze manier doe je bij ons op de werkvloer enorm 
veel praktijkervaring op. Je werkt voor zeer relevante opdrachtgevers binnen het werkveld van de 
fysieke leefomgeving. Dit zijn uiteindelijk werkgevers waar jij op een later moment je carrièrepad 
voortzet.   

AbelTalent begrijpt als geen ander dat vinden van je eerste baan niet altijd even makkelijk is door de 
ervaring die je niet hebt, of de talloze keuzes die je voor je gevoel moet maken. De grote vraag is: wat 
zijn je ambities? Welk type organisatie past bij jou? En welke werkzaamheden zijn er allemaal? 
Samen met jou gaan we op zoek naar het antwoord op deze vragen! 

Wat ga je doen en waarom een traineeship binnen AbelTalent? 

• Relevante werkervaring opdoen;  

• Bouwen aan een relevant netwerk; 

• Als je toe bent aan de volgende stap matchen we jou met een van onze opdrachtgevers; 
(Waterschappen, Provincies, Gemeente, Omgevingsdiensten en Advies en- 
Ingenieursbureaus) 

• Veel verantwoordelijkheid binnen een dynamische organisatie; 

• Uitgebreid opleidingshuis; 

• 1-op-1 coaching; 

• 90 % gaat uiteindelijk bij de opdrachtgever in dienst.  

Wat verwachten wij van je? 

Naast de kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan kijkt AbelTalent met name naar de persoon die 
jíj bent. We proberen opdrachtgevers er dan ook van te overtuigen om out-of-the-box te denken en 
talenten een kans te geven om de ervaring die je hebt opgedaan in de praktijk te brengen. Het CCSI 
profiel staat bij ons centraal. Dat wil zeggen dat er gezocht wordt naar collega's met een 
communicatief, commercieel, sociaalvaardig profiel die een hoge mate van initiatief tonen in de 
praktijk.  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, Minimaal B2-taalniveau is een must. 

• Hebben een studie afgerond op hbo- of wo-niveau. 

• Minimaal twee jaar geen baan op hun werk- en denkniveau hebben. 

• De vrouwen wonen in de nabije omgeving van de werkgever of zijn in de mogelijkheid om met 

vervoer naar de locatie te komen.  

 
Wat bieden wij jou? 

• Persoonlijke aandacht en oog voor jouw ontwikkeling; 

• Jaarcontract voor 16 uur per week; 

• Werken in een maatschappelijk betrokken organisatie; 

• Vrouwen met jonge kinderen hebben de mogelijkheid om hen elders op te laten vangen. We 
helpen ze met het aanvragen van kinderopvangtoeslag of we gaan na bij de desbetreffende 
gemeente of er mogelijkheden zijn om te subsidiëren. 

• Gezellig (sportieve) activiteiten en borrels; 

 

 



Werken bij AbelTalent 

Werken bij AbelTalent biedt naast de inhoudelijke uitdagingen van de functie nog een aantal extra 
voordelen. Zo doe je in korte tijd een heleboel werkervaring en doorgroeimogelijkheden op. Daarnaast 
word je uitgedaagd nieuwe rollen en verantwoordelijkheden op te pakken vanuit het holacratische 
werken. 

AbelTalent biedt diverse trainingen gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Denk 
bijvoorbeeld aan een training vitaliteit, timemanagement of communicatieve vaardigheden. Deze 
trainingen worden verzorgd door een extern trainingsbureau. 

Daarnaast houden we bij AbelTalent van gezelligheid en vitaliteit: We lunchen iedere dag gezamenlijk, 
zorgen iedere week voor vers fruit, organiseren maandelijks een borrel en nemen deel aan vele 
(sportieve) activiteiten! 

 


