VOOR DE ALLERGROOTSTE
TALENTEN IN BOUW EN INFRA,
IS DE CONSTRUCTION UNIVERSITY
DE FASTLANE NAAR SUCCES
•	Je werkt voor toonaangevende opdrachtgevers, op topprojecten
in rollen als calculator, werkvoorbereider, uitvoerder,
projectcoördinator of planvoorbereider. Onder begeleiding van
ervaren mentoren die je alles leren over het vak.
•	Je volgt groepstrainingen en krijgt begeleiding van
een persoonlijke coach. Zo ontwikkel je soft-skills als
leiderschap, communicatieve vaardigheden, samenwerken
en vakkennis op actuele thema’s zoals: circulair bouwen, BIM,
data en assetmanagement, LEAN, Blockchain, duurzaamheid,
Artificial Intelligence, tender- en bouwkostenmanagement.
•	Je bent onderdeel van een hechte en groeiende
community van ambitieuze Building Talents,
waarmee je het samen beleeft, groeit en doet.

PROGRAMMA
BEOORDEELD
MET EEN

8

Driejarig multi-company traineeship
De sector verandert snel. Ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in rap
tempo op. Die verandering vraagt nieuwe skills. Een andere mind-set. Het
vraagt om helden. Aan de Construction University ontwikkelen we deze
helden. We noemen ze Building Talents. Het is dé accelerator voor talenten
met een winnaarsmentaliteit, die de bouwkolom willen veranderen.
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“Mijn ambitie is om straks aan de
ontwikkelingskant van de bouw te
werken. Om daar te komen ga ik nu
mijn vlieguren maken in de realisatie,
keihard werken en veel leren. En het
gaat hard, merk ik al in het eerste
half jaar. De combinatie van leren en
werken is perfect: ik maak direct meters,
ontwikkel mij volop en doe het samen
met de groep Building Talents.”

“Ik vind de meeste
traineeships te kort. Je hebt
tijd nodig om je echt vast
te bijten in een opdracht.
In het programma van de
Construction University
werkt dat goed, doe ik
echte praktijkervaring op en
ontdek ik welke functie mij
gelukkig maakt.’

HIDDE GLASTRA

FEMKE TILMA

“Ik wilde na mijn studie
eerst bouwend Nederland
ontdekken voordat ik
mij committeer aan één
werkgever. Daar sluit de
Construction University goed
op aan. Mijn drie opdrachten
bij drie verschillende
opdrachtgevers leveren mij
heel diverse ervaringen op.”

“Op de Construction University
is 40% van mijn groep vrouw.
Dat brengt een enorm toffe
dynamiek mee, mannen en
vrouwen leren ontzettend veel
van elkaar. Ik wil helpen om het
ouderwetse hiërarchische stelsel
in de bouw te veranderen: echt
gelijkwaardig samenwerken
aan hetzelfde doel.”

FRANK VAN ES

ANNEFLEUR BUISMAN
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VICTORY
IS YOURS

Wij bieden jou de vrijheid én de ruimte om aan jezelf
te bouwen en je persoonlijke ambities te realiseren.
Alles uit jezelf halen. In no-time naar expertlevel.
Daar word jij beter van, maar ook je team, de organisatie
en ten slotte de hele sector.
Jij krijgt naast vrijheid en ruimte een:
•	marktconform startsalaris, dat met je ontwikkeling meegroeit
•	arbeidsovereenkomst met Building Heroes
•	leaseauto: proud-to-be-a-building-hero auto met tankpas
• 40 vakantiedagen per jaar | waarvan we je vragen er 10 te investeren in je opleiding
• opleiding ter waarde van: € 15.000,•	significante groeicurve: in drie jaar tijd ontwikkel jij je tot échte bouwheld
•	Building Coach: die jouw persoonlijke ontwikkeling centraal stelt
•	vet portfolio: je werkt op toonaangevende projecten en met innovatieve
opdrachtgevers die geloven in de kracht van samenwerking

JOIN OUR PROGRAM
De Construction University is bedoeld voor de grootste beloftes in de bouw
en infra. Voor de innovators van nu. Voor de helden van de toekomst.
Heb jij de skills? Kijk op constructionuniversity.nl en solliciteer.

WE WILL NOT BUILD OUR OWN
FUTURE WITHOUT HELPING
OTHERS TO BUILD THEIRS
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