HortiHeroes
Academy
Voor bedrijven met ambitie
die een boost willen geven
aan verandering en innovatie.

HortiTech Innovation
Traineeship
Voor die bedrijven die zien dat werken met
jong technisch toptalent met een frisse geest
en leiderschapspotentieel leidt tot een boost
in innovatie en productontwikkeling.
Bent u dat bedrijf? Dan is werken met een trainee iets voor u! Een trainee is een
talentvolle starter met een wo-opleiding. Deze trainee gaat voor u aan de slag op uw
innovatie afdeling met als doel uw R&D activiteiten een boost te geven.
Gedurende twee jaar gaat de trainee bij drie bedrijven rondom een bepaald thema
werken. De trainee blijft acht maanden bij één bedrijf. Daarnaast volgt de trainee een
ontwikkelprogramma met andere trainees.

Waarom...
...werken met een trainee?
De kracht van een trainee is:
- een hoog leervermogen waardoor ze snel

...meedoen met het
HortiTech innovation
Traineeship?

ingewerkt zijn en dus ook van toegevoegde
waarde zijn;
- kruisbestuiving realiseren tussen ervaren
collega’ s en jonge talenten;
- onbevangenheid en daarmee versneller van

- toegang krijgen tot een ander type talent;
- veranderingen versnellen;
- bijdragen aan employer branding;
- tijdelijke inzet om een project op te pakken

innovatie;
- een positief kritische houding en de status

waar men regulier niet aan toekomt of
waarvoor specifieke kennis nodig is.

quo challengen.

Trainees die geselecteerd worden
- zijn ondernemend, zien snel kansen en zijn leergierig;
- willen impact maken en willen bijdragen aan een gezondere en duurzamere wereld;
- zien dat wat zij doen onderdeel is van een ecosysteem;
- kunnen oplossingsgericht denken;
- hebben maximaal twee jaar werkervaring;
- hebben een master’s degree van een (technische) universiteit;
- hebben al enige kennis over programmeren (een pre).

Detachering
De trainee gaat bij u aan de slag op basis van detachering via HortiHeroes. Wij ontzorgen u met een
detacheringsovereenkomst en een all-in tarief. Voor een afspraak of meer informatie kunt u contact
opnemen met Lenny Dijkshoorn via lenny@hortiheroes.com

Het HortiTech Innovation Traineeship is een initiatief van
AVAG, TNO en HortiHeroes. Missie: jong en hoogopgeleid
technisch talent aantrekken naar de hortisector.

