Trainee Program Bricks & Leisure
Als een trainee binnen onze firma, zal je specifieke skills ontwikkelen en heel nauw samenwerken met
professionals & klanten.
Bricks & Leisure groeit, jij bloeit ! Word jij onze nieuwe manager? Kom naar ons met enthousiasme en
dynamiek, commerciële flair en leiderschapsambitie, en wij maken van jou een nieuwe manager die
de drijvende kracht wordt in onze branche.
Overview
Bricks & Leisure, opgericht 5 jaar geleden, is een spin-off van een gerenommeerde projectontwikkelaar
met meer dan 40 jaar ervaring. Als ambitieuze onderneming heeft het op korte tijd naam gemaakt in
de wereld van het vastgoed. Om de nieuwe stap van startup naar scale-up te zetten, zijn wij op zoek
naar potentiele managers die ons kunnen helpen groeien.
Hoe word jij onze manager van morgen?
Als nieuwe trainee word je ondergedompeld in de wereld van projectontwikkeling. Wij hebben een
opleidingsprogramma waarin je de kans krijgt om product-specifiek en functie-specifiek skills te
ontwikkelen. Tijdens het traineeship zal je diverse afdelingen in ons bedrijf leren kennen. Hierbij zal je
opportuniteiten en uitdagingen aangeboden krijgen die je zullen voorbereiden naar de volgende stap
in je carrière en om finale onze manager van morgen te worden.
Voor wie staat het programma open?
Het programma staat open voor jong afgestudeerden als mensen met een eerste werkervaring. Je
beschikt (binnenkort) over een diploma, bij voorkeur in een economische of vastgoed richting. Je hebt
een overtuigende ambitie voor een carrière in het vastgoed en staat nu al te popelen om mee te
schrijven aan ons succesverhaal.
Hoe kan je je aanmelden?
Je kan dit doen door je cv en motivatie te mailen aan sander.vermeulen@bel-vastgoed.com.
Wat houdt de sollicitatie in?
Ons sollicitatie proces bestaat er om de kandidaten inzicht te laten krijgen in de Bricks & Leisure
cultuur. Je zal uitgenodigd worden voor diverse gesprekken met diverse managers in ons bedrijf.
Aanvullend zal je ook een assessment oefening afleggen.

