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Meer informatie?
Benieuwd geworden naar hoe jij jouw carrière richting kunt geven? Neem contact met ons op 

door te bellen naar 038 – 42 57 680 of stuur een e-mail naar werken@tt-engineering.nl.

www.tt-engineering.nl



Je staat op het punt om af te studeren of bent net 

afgestudeerd. En nu? Hoe ontdek je wat voor soort werk 

je ligt en wat niet? Hoe geef je richting aan jouw carrière? 

Vragen die wij begrijpen. Bij TT-Engineering geloven wij dat 

het goed is om ruimte te maken voor deze zoektocht.

Wij maken graag ontwikkeling mogelijk in de technische 

sector en weten dat investeren in onze engineers daar 

de beste manier voor is. Eén van de manieren waarop wij 

dit doen is door middel van ons Traineeship Mechanical 

Engineering. Kom jij ons traineeship volgen, dan kun je 

rekenen op een steile leercurve, veel uitdagingen en de 

ruimte om het eens anders aan te pakken. Op die manier 

ontdek jij jouw sterke kanten en leer jij deze bewust in te 

zetten.

“We zoeken allemaal naar antwoorden als starter. 

Hoewel je een compleet andere achtergrond 

hebt, ga je toch dezelfde zoektocht aan. Het geeft 

vertrouwen om te zien dat iedereen zijn eigen 

inbreng heeft, ondanks de korte ervaring. Door dat 

met elkaar te delen, leer je van elkaars ervaring.”

Ons Traineeship Mechanical Engineering
Ons traineeship bestaat uit een sterk inhoudelijk 

programma, met daarin allerlei gereedschappen die je 

helpen om te groeien. Om je houvast te geven, vind je op 

de pagina hiernaast een overzicht van het programma.

Jouw mede-trainees
Elke lichting starten wij met ongeveer 5 trainees. Ook al 

verschil je qua persoonlijkheid en interesses, je zult snel 

ontdekken dat de zoektocht die jullie aangaan en de vragen 

die jullie hebben, dezelfde zijn. En dat verbindt. Met jouw 

mede-trainees besteed je 10% van jouw tijd aan het delen 

van technische kennis en ervaring, het volgen van trainingen 

en workshops en het gezamenlijk werken aan opdrachten. 

Jullie leren daarmee met en van elkaar.

Jouw mentor
Wij koppelen elke trainee aan een mentor. Deze rol wordt 

door één van onze Senior Engineers vervult. Op jouw 

initiatief deelt jouw mentor zijn kennis en ervaring, spart 

hij met jou over technische knelpunten en over zaken 

die jij lastig vindt in de samenwerking met anderen. Een 

waardevolle bron van ervaring en een veilige manier om te 

oefenen in het werkveld.

De cursussen en trainingen
Om jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling 

te ondersteunen, stellen wij jou in de gelegenheid 

om vaktechnische cursussen en trainingen in sociale 

vaardigheden te volgen. De vaktechnische cursussen kun 

jij afstemmen op wat nodig is voor de projecten waar jij 

aan werkt of op wat jij graag wilt leren. De trainingen in 

sociale vaardigheden zijn vooraf vastgesteld en worden 

deels intern en deels extern verzorgd. Verspreid over twee 

jaar, heb jij recht op 3 vaktechnische cursussen en 4 soft 

skills trainingen.

De opdrachten
Eén van de onderdelen van het trainingsprogramma 

is dat je leert om in teamverband cases op te lossen. 

Daarvoor werkt elke lichting trainees samen aan diverse 

opdrachten, met elk een doorlooptijd van gemiddeld 8 

maanden. Hiervoor worden cases gebruikt die écht om 

een oplossing vragen. Het zijn geen opdrachten die op de 

plank liggen en waar niets mee gedaan wordt. De locatie 

waar jij en jouw mede-trainees aan het vraagstuk werken, 

mag afgewisseld worden. Het kan dus zijn dat jullie 

de ene keer bij één van de opdrachtgevers zitten en de 

andere keer bij ons op kantoor.

Onze opdrachtgevers
Tijdens ons traineeship werk jij elke 8 maanden bij een 

andere opdrachtgever. Per week werk je 36 uur aan één 

van de projecten van onze opdrachtgevers. De overige 

4 uur besteed jij aan de opdrachten van het traineeship, 

cursussen en trainingen. Wij hebben een breed netwerk met 

aansprekende opdrachtgevers in de aerospace, automotive, 

machinebouw, energietechniek en scheepsbouw. Zoals: 

VDL, Mitsubishi, Fokker, NLR, VMI, Bosch, Siemens, Damen 

of Royal Huisman. Dit biedt jou de kans om in verschillende 

keukens te kijken!

De voordelen
■   Je ontdekt hoe jij richting geeft aan jouw carrière.

■   Je ontdekt wat je ligt en wat niet.

■   Je ontwikkelt jezelf als persoon én als engineer.

■   Je doet snel en veel werkervaring op.

■   Je geeft jezelf ruimte om jouw weg te vinden .

S-Skills 1: 1x per 2 maand een borrel/netwerkbijeenkomst
S-Skills 2: 4 volle trainingsdagen (8u per dag) gericht op het volgende: 
� Persoonlijk leiderschap
� Steven Covey, 7 habits of succesfull people
� Ontwikkeling van het empatisch vermogen, pro-activiteit en overtuigingskracht
� Concurrent engineering: communicatie tussen engineers.

TT-Kennis:
� Senior Engineering van TT-Engineering als mentor (Contactmomenten: 1x per 2 maand, 2 uur).

� 60 engineers van TT-Engineering als vraagbaak.

Traineeopdracht:
� Elke 8 maanden werken aan een gezamenlijke opdracht met medetrainees.
� Kruisbestuiving van kennis, ervaring en inzicht vanuit verschillende werkomgevingen.

P-Skills: 3 trainingsdagen (8u per dag)
� Keuze uit diverse technische trainingen.
� In te vullen op basis van eigen behoefte of interesse.

Opdracht Opdracht Opdracht 

Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 3

24 maanden: 2 jaar

Werk

Traineeopdracht

TT-Kennis

Professional Skills

Soft Skills 1

Soft Skills 2

Soft Skills TT-Kennis Traineeopdracht Professional Skills

TT-Kennishuis

Afgestudeerd! En nu?


