Traineeship met Baangarantie voor Manpower Zuid Limburg

Manpower is op zoek naar gemotiveerde kandidaten voor een traineeship met baangarantie
voor minimaal 1 jaar in de richting van logistiek medewerker in de medical devices sector.

OPLEIDING

LOGISTIEK MEDEWERKER
MEDICAL DEVICES MBO NIVEAU 1 MET BAANGARANTIE
Wij bieden gemotiveerde kandidaten een unieke kans om in een inspirerende omgeving te worden
opgeleid voor een van de hardst groeiende sectoren in Zuid Limburg de Medical Devices sector.
Doel en inhoud van de opleiding:
De eerste 3 maanden word je binnen ons unieke concept van het voorportaal opgeleid om de basiskennis
van het vak van logistiek medewerker aan te leren. In deze periode ontvang je nog geen salaris aangezien je
in deze periode voornamelijk aan het leren bent. Indien je recht hebt op een uitkering gedurende deze 3
maanden dan is het een mogelijkheid om deze periode te overbruggen. Na deze 3 maanden ontvang je een
contract voor 9 maanden van Manpower en word je via Manpower verloond. In deze periode ga je de
opleiding MBO niveau 1 logistiek afronden en wordt je overgeplaatst naar de bedrijven in de medical devices
sector waar de definitieve baan zal zijn. Hierna volgt een contractverlenging via Manpower bij het succesvol
afronden van de opleiding.
Instroomprofiel:
- Belangrijke competenties: samenwerken, initiatief nemen, doorzettingsvermogen,
aanpassingsvermogen, leervermogen en leergierig
- Bereid zijn om een opleiding te volgen MBO niveau 1 (en later niveau 2 en wellicht 3)
- Beheersing van de Nederlandse taal (begrijpend lezen)
- Ervaring met werken met een PC/ algemene computervaardigheden
- (Basis-) kennis van de Engelse taal
- Willen werken in verschoven diensten (dagdienst en middagdienst)
- Goede mobiliteit
- Werkervaring is een pré
Reacties en informatie:
Indien je belangstelling hebt om deel te nemen aan dit unieke traject en wanneer je denkt aan de gestelde
eisen voldoet, kun je reageren via e-mail: meriam.weiss@manpower.nl Indien je vragen hebt over dit unieke
traject dan kun je bellen met Meriam Weiss op nummer: 088-1715081

Krijg jij ook energie om de kwaliteit van leven van mensen te verhogen of zelfs de
levensduur te verlengen reageer dan nu? Het opleidingstraject start eind januari 2017.

