HortiHeroes
Academy
Voor die jonge technische
talenten met ambitie die een
boost durven te geven aan
verandering en innovatie.

HortiTech Innovation
Traineeship
Voor jong technisch toptalent met een frisse
geest en leiderschapspotentieel
Ben jij een (net afgestudeerde) young professional die zich graag inzet voor een
duurzame en gezonde wereld? Houd je je graag bezig met baanbrekende tech
innovaties in de Food & Flower industry? Dan is dit jouw kans!
Gedurende twee jaar ga jij bij drie bedrijven rondom een bepaald thema op het
gebied van data werken. Je blijft als trainee acht maanden bij één bedrijf en
daarnaast volg je met andere trainees een management-ontwikkelprogramma.

Wie zoeken wij?
Ben jij...
- ondernemend, iemand die snel kansen ziet
en leergierig is;
- iemand die impact wilt maken en wilt
bijdragen aan een gezondere en duurzamere
wereld;

Wat ga je doen...
In dit programma ga je
- ervaring opdoen bij hét onderzoeksinstituut
van Nederland TNO en twee innovatieve
organisaties in de Food en Flower industrie;
- drie periodes van 8 maanden werken aan

- een oplossingsgerichte denker;

technische innovaties met gebruik van de

- een talent met maximaal twee jaar

laatste technieken en business modellen.

werkervaring;
- afgestudeerd met een master’s degree aan
een (technische) universiteit;
- een superpower met al enige kennis over
programmeren, dan is dat een pré.

Wat bieden we aan?
Salaris

Jouw input gaat ertoe doen!;
- tegelijkertijd werken, leren en persoonlijk
ontwikkelen;
- samen met andere trainees het HortiHeroes
Future Leadership Programma volgen.

Sollicitatieprocedure
Onze sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:

Het salaris is voor iedere deelnemer gelijk en

1. Maak een aantrekkelijk CV (in pdf) en stuur

dat is een salaris van € 2.800,00 per maand.

deze naar ons op. We hebben geen format

Na afloop van het programma heb je een vrije

we zien graag hoe jij jezelf presenteert.

keuze om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

2. Stuur je motivatie en CV op voor 23 januari

Training
Tijdens het HortiTech Innovation Traineeship
volg je ook het HortiHeroes Future Leadership
Programma.
Start
Het HortiTech Innovation Traineeship start maart
2022. Wil je meedoen dan ontvangen we graag
je sollicitatie voor 23 januari 2022. De selectie zal
plaatsvinden in de eerste week van februari 2022.

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

2022 naar lenny@hortiheroes.com.
3. Hebben we een match? Dan gaan we door
voor een gesprek.
4. Match? Dan ontvang je van ons een voorstel
en ga jij per maart 2022 aan de slag als
innovation trainee.

