Management Trainee
Vetrotech Saint-Gobain International AG:
We zijn al sinds 1980 producent van hoogwaardige veiligheidsbeglazing, denk hierbij aan brand-, kogel-, braak of zelfs explosiewering.
We zijn wereldwijd in meer dan 65 landen actief met een sterk aandeel in Europa. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland.
Vanuit 7 productielocaties op 3 verschillende continenten worden onze klanten op maat beleverd. Vanuit ons verkoopkantoor te
Nederweert, zorgen we dagelijks met 20 collega’s ervoor dat al onze klanten binnen de Benelux optimaal behartigd worden.
Onze klantfocus kan echter nooit scherp genoeg zijn en daarom zijn we op zoek naar een extra collega die het team komt versterken!

Management Trainee
Sta jij aan het begin van je carrière, heb je een commerciële instelling en beschik jij daarnaast over goede communicatieve
vaardigheden, technisch inzicht en HBO werk- en denkniveau? Dan zijn we op zoek naar jou!
Jouw Traineeship is opgezet om tijdens een periode van tenminste 2 jaar, de verschillende afdelingen van onze organisatie te
doorlopen en je op deze manier een fundament van kennis en kunde op te laten bouwen, waardoor jij vervolgens zelfverzekerd je
eigen relaties ofwel projecten gaat beheren.
Om dit voor elkaar te krijgen zullen wij een uitgebreid inwerktraject verzorgen, waarbij we je klaarstomen met de nodige klant-, markten productkennis. Ook krijg je de mogelijkheid om onze diverse producties en testlaboratoria te bezoeken.
Als specialist in veiligheidsbeglazing ken jij uiteindelijk alle ins en outs waardoor je vaktechnische en bouwkundige aanvragen zowel
intern als extern goed kunt begeleiden. Het schakelen en samenwerken met de verschillende afdelingen is cruciaal, waardoor een
soepele oplevering en proces gegarandeerd wordt.
Ben jij er klaar voor om je carrière vorm te gaan geven en nog beter te ontdekken waar precies jouw toegevoegde waarde ligt?
Bij ons zijn er diverse richtingen waar jij je geleidelijk naartoe kunt ontwikkelen, zoals een commerciële binnen- of buitendienst functie,
onderdeel van onze techniekafdeling of managementteam.
Naast een mooi carrièrepad, fulltime dienstverband, passend salaris, 25+13 vakantiedagen en overige toebehorende secundaire
arbeidsvoorwaarden, word jij onderdeel van een klantgericht en betrokken team dat geen enkele uitdaging uit de weg gaat!
Spreekt je dit aan en zit proactiviteit, samenwerken en klantgerichtheid in jouw DNA? Stuur dan je CV met motivatie naar Peter,
te bereiken via: email: peter.slegers@saint-gobain.com of telefonisch: 06-4680 5378.
We horen graag van je!

Vetrotech – onderdeel van de Saint-Gobain Groep
Saint-Gobain ontwerpt, fabriceert en distribueert materialen en oplossingen die een sleutelrol spelen in het welzijn
van ieder van ons en de toekomst van allen. Op dit moment zijn er ca. 167.000 collega’s werkzaam binnen de
groep. Saint-Gobain producten zijn overal in onze woonomgeving en ons dagelijks leven te vinden: in gebouwen,
vervoer, infrastructuur en in vele industriële toepassingen. Onze producten zorgen voor comfort, prestaties en
veiligheid als ook duurzaam bouwen. Meer informatie vind je op www.saint-gobain.com.

