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Ben jij een Financieel Talent? 
Kom bij BMC als Young Financial!

Over het Young Financial Traineeship



Indeling in werken en leren 

Samen met een groep van ca. 10 medetrainees 

volg je gedurende 1,5 jaar het traineeship.  

Het traineeshipprogramma is verdeeld in  

3 blokken van 6 maanden. Gemiddeld ben je  

4 dagen in de praktijk bezig en volg je 1 dag in de 

week trainingen met je traineegroep. Tijdens het 

traineeship krijg je een helder beeld van het 

functioneren van de complexe context van 

publieke organisaties, toegespitst op de financiële 

jaarcyclus. Dit gebeurt aan de hand van diverse 

workshops, studiemateriaal en concrete 

voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van BMC. 

Onze trainingen worden gegeven door  

BMC-adviseurs.

Gevarieerd programma 

Het Young Financial traineeship biedt een 

intensief en interactief programma aan; het is een 

combinatie van theorie, praktijk, zelfstudie en 

eigen inbreng. Hierbij ontwikkel je persoonlijke 

vaardigheden en competenties en vergroot je je 

kennis op het gebied van: 

• Bedrijfsvoering 

• Overheidsfinanciën

• Risicomanagement

• P&C cyclus

• Interne controle 

• Financieel beheer en administratie

• Procesoptimalisaties

• Wet- en regelgeving

• En meer!

Samen kijken we waar jouw kracht en interesse 

liggen en zoeken wij voor jou een passende 

opdracht! Daarnaast krijg je veel begeleiding van 

je manager, ontwikkelmanager en mentor waarbij 

jouw ontwikkeling centraal staat. Ook heb je veel 

contact met je medetrainees.

Als Trainee bij BMC ga je meteen aan de slag om je te 
ontwikkelen tot zelfstandig financieel adviseur. Tijdens  
dit programma werk je bij diverse opdrachtgevers aan 
afwisselende opdrachten in de publieke sector. Hierbij kun  
je de vaardigheidstrainingen en inhoudelijke trainingen die je 
wekelijks krijgt direct inzetten bij jouw opdrachtgever.  
Ook wordt je ondersteund met persoonlijke begeleiding.  
Zo bouw je gegarandeerd aan een mooie carrière! 



Opdrachten 

Tijdens het traineeship ga je direct aan de slag bij 

één van onze opdrachtgevers in de publieke 

sector. Hierbij kun je bijvoorbeeld aan de slag 

gaan als:

•  Medewerker bedrijfsvoering; je houdt je 

bijvoorbeeld bezig met budgetbewaking en het 

meewerken aan procesoptimalisaties. 

•  Proces Medewerker; zoals Lean theorieën 

toepasbaar maken in de praktijk en het 

onderzoeken van bedrijfsprocessen.

•  Junior Financieel adviseur; je ondersteunt 

bijvoorbeeld bij de jaarrekening, crediteuren- 

en debiteurenbeheer en implementatie van 

digitale nota aanvraagformulieren. 

Functie-eisen

Als BMC-collega voldoe je idealiter aan deze punten: 

•  Je bent recent afgestudeerd op minimaal  

HBO niveau. Bij voorkeur in de richting van 

Accountancy, Bedrijfseconomie of  

Finance & Control. 

•  Je hebt affiniteit met financiën én 

maatschappelijke vraagstukken

•  Je bent ondernemend, proactief en 

communicatief sterk.

•  Je vindt het leuk om op nieuwe plekken te 

komen en bent flexibel ingesteld.. 

Startdatum traineeship

We starten gemiddeld twee keer per jaar met 

het traineeship, in het voorjaar en in het 

najaar, maar solliciteren voor dit traineeship 

kan altijd. Kijk voor de eerstvolgende start-

datum op www.bmc.nl/vacatures-loopbaan/

aanbod-traineeships

“In anderhalf jaar tijd voel je jezelf groeien 

tot een financieel adviseur met een 

uitgebreid portfolio. Zo heb ik bijgedragen 

aan de oprichting van de BMC-

expertisegroep Blockchain en zit ik op 

opdracht bij een grote jeugdzorginstelling als 

teamcoördinator Financiën. De ideale  

mix tussen mijn interesses, hardcore  

finance en mijn ontwikkeling tot goede 

leidinggevende.”

“Wat ik zo leuk vind aan het Young Financial

traineeship is dat ik op veel verschillende

plekken kom en kan leren van verschillende

organisaties. Nu doe ik een opdracht bij een

ministerie, waar ik als projectsecretaris een

bijdrage lever aan het organiseren van een

groot congres.

Mijn vorige opdracht was bij een

gemeente, waar ik mij bezig heb

gehouden met de facturatie van de

jeugdzorg. Heel verschillend dus, maar

zo leer ik juist snel wat ik echt leuk

vind en waar ik goed in ben. Ik kijk nu

alweer uit naar de volgende opdracht!”

“Bij BMC ben je elke dag bezig jezelf, jouw 

opdrachtgever en BMC te verbeteren.”
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Meer informatie en contact

Wil je meer informatie over dit traineeship of wens je een (vrijblijvende) afspraak te maken, neem dan 

contact op met Ella van der End, recruiter Financiën & bedrijfsvoering, HRM, Zorg en Politiek en Bestuur. 

Ella van der End 

Recruiter

06-17 60 45 17 

ella.van.der.end@bmc.nl


