Wil jij jezelf ontwikkelen binnen
de woningcorporatiesector?
Word trainee bij BMC!
Wij staan voor jouw ontwikkeling

15
jaar

Meer dan 15 jaar
ervaring met
opleiden en
begeleiden van
trainees.

1.300
Ruim 1.300
afgestudeerde
hoog opgeleide
trainees.

2

jaar

Gedurende 2 jaar een
combinatie van praktijkleren
bij de opdrachtgever en
deelname aan
ontwikkelactiviteiten via
het BMC Ontwikkelcentrum.

24

900

In 24 maanden
doorstromen
tot vakbekwaam
adviseur.

Een groot
netwerk van ruim
900 betrokken
BMC-adviseurs.

maanden

adviseurs

Partners in verbetering

Wat heeft BMC jou te bieden?
Jaarlijks start BMC we met een nieuw
opleidingsprogramma voor trainees Financiën &
Bedrijfsvoering. Hiervoor zijn we op zoek naar
toptalenten die hun loopbaan willen starten in de
woningcorporatiesector.
Het traineeship Financiën & Bedrijfsvoering is een
intensief en interactief programma en bestaat uit
een combinatie van theorie, praktijk, zelfstudie en
eigen inbreng. Het programma biedt helder
inzicht in de complexe wereld van de
volkshuisvesting. Je vergroot en verrijkt jouw
financiële vakkennis, jouw competenties en jouw
vaardigheden. Je volgt een opleiding die speciaal
gericht is op deze sector. In de praktijk word je
intensief begeleid door het management, en leer
je van je mede trainees.
Het programma is verdeeld in drie blokken van
acht maanden. Het traineeship duurt twee jaar en
in het eerste jaar ben je gemiddeld vier dagen in
de praktijk bezig en één dag met je opleiding.

Voor jou als trainee Financiën &
Bedrijfsvoering Woningcorporaties:
een speciaal traineeprogramma
Het traineeprogramma Financiën &
Bedrijfsvoering maakt de verbinding tussen
theorie en praktijk. Je ontwikkelt jouw
persoonlijke vaardigheden en competenties
door middel van diverse trainingen:
√
√
√
√
√
√

planning-en-controlcyclus
wet- en regelgeving
jaarrekeningen
begrotingen
riskmanagement
governance

In het tweede jaar ligt de nadruk meer op de
praktijk en op zelfstudie. In deze twee jaar
krijg je door middel van diverse workshops,
studiemateriaal en concrete voorbeelden uit
de dagelijkse praktijk van onze eigen
adviseurs, een helder beeld van het
functioneren van de volkshuisvesting.

In de praktijk bij een opdrachtgever

Functie eisen

Je bent gedurende het traineeprogramma bij BMC
Woningcorporaties in dienst voor 36 uur per week.
Daarvan ben je 32 uur per week aan de slag bij
diverse opdrachtgevers. Eén dag in de week heb je
opleidingsdag. Op deze manier kun je de opgedane
kennis direct toepassen in de praktijk en krijg je
een goed beeld van de corporatiesector.

Wij vinden het belangrijk dat je:
•	een afgeronde opleiding (maximaal twee jaar
geleden) op minimaal HBO of WO niveau hebt,
in de richting van Finance & Control,
Bedrijfseconomie of Accountancy;
• energiek en ambitieus bent;
• betekenisvol wilt zijn voor de volkshuisvesting;
•	reizen naar de opdrachtgever geen
probleem vindt;
•	vanaf de start van het traineeship fulltime
beschikbaar bent. Ben je al eerder
beschikbaar? Dan ben je van harte welkom om
al te reageren op de vacature, het is namelijk
mogelijk om al eerder in dienst te komen.

Gedurende je traineeship word je begeleid door
onze ontwikkelmanager en kun je altijd
terugvallen op de expertise van de ervaren
adviseurs die al bij BMC werken. Na een positieve
afronding van het traineeship krijg je een vast
contract voor tenminste 32 uur per week.

Meer informatie & contact
Wil je meer informatie over dit traineeship of
wens je een (vrijblijvende) afspraak te maken,
neem dan contact op met Lieke Neutkens,
senior recruitment consultant Woningcorporaties.

Lieke Neutkens
senior recruitment consultant
06 - 22 98 23 12
lieke.neutkens@bmc.nl
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