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Over het BMC-traineeship

Young Financial
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Indeling in werken en leren

Het traineeship duurt in totaal anderhalf jaar, 

verdeeld in drie blokken van elk 6 maanden. 

Gedurende het programma doe je ervaring op bij 

verschillende opdrachtgevers en breid je je kennis 

uit. Je volgt trainingen over onder andere 

overheidsfinanciën, administratieve organisatie 

en de planning-en-controlcyclus. Daarbij word je 

intensief en op maat begeleid door je (ontwikkel)

manager, je mentor, en heb je veel contact met je 

medetrainees. De traineegroep bestaat ongeveer 

uit 15 trainees. 

Gevarieerd programma

Na een kort en krachtig introductieprogramma 

begin je direct in de praktijk. Het eerste jaar ben 

je gemiddeld 4 dagen per week in de praktijk 

bezig en 1 dag met je opleiding. Het laatste 

halfjaar ligt de nadruk nog meer op de praktijk. 

Tijdens het traineeship krijg je een helder beeld 

van het functioneren van publieke organisaties, 

toegespitst op de financiële jaarcyclus. 

Dit gebeurt aan de hand van diverse workshops, 

studiemateriaal én concrete voorbeelden uit de 

dagelijkse praktijk van BMC. Onze trainingen 

worden gegeven door BMC-adviseurs.

Als trainee ga je meteen aan de slag om je te ontwikkelen tot 
zelfstandig financieel adviseur, waarbij je interim-opdrachten 
vervult in de publieke sector. Na de eerste introductieweken 
ga je al aan de slag met een eigen opdracht bij de klant. Wij 
bieden hierbij ondersteuning in de vorm van vakinhoudelijke 
en vaardigheidstrainingen. Zo bouw je gegarandeerd aan een 
mooie carrière.



Opdrachten

Tijdens dit traineeship word je ingezet voor 

verschillende opdrachten bij diverse 

opdrachtgevers. Voorbeelden hiervan zijn;

• ondersteuning bieden op de financiële afdeling 

van een gemeente;

• beheer van crediteuren en debiteuren;

• opstellen van procesbeschrijvingen;

• uitvoeren van interne controle;

• ondersteuning bieden bij de P&C-cyclus;

• bijdragen aan procesoptimalisatie

Functie-eisen

Voor het traineeship Young Financial vragen we 

het volgende:

• Je bent recent afgestudeerd op minimaal hbo- 

niveau, bij voorkeur in de richting van Finance 

& Control, Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, 

Accountancy of Bestuurskunde of je hebt 

succesvol een relevante wo-opleiding afgerond.

• Je hebt affiniteit met financiën.

• Je hebt maximaal 2 tot 3 jaar (relevante) 

werkervaring.

• Je bent ondernemend, proactief en 

communicatief sterk. 

• Je vindt het geen probleem om te reizen voor 

de verschillende opdrachten.

“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!”

“BMC biedt een unieke kans om in 

verscheidene organisaties te werken en 

stimuleert je met trainingen over financiën, 

bedrijfsvoering en de ontwikkeling van 

softskills het maximale uit jezelf te halen. 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. 

Bij BMC ben je elke dag bezig jezelf, 

jouw opdrachtgever en BMC te 

verbeteren.”
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Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl

Startdatum nieuwe 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.

Overige info

Het opnemen van een videopitch kan onderdeel 

zijn van de selectieprocedure. 

Contactgegevens

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

contact op met Alex Broeders, recruiter Financiën & Bedrijfsvoering, Organisatie & HRM en Zorg.

Alex Broeders
recruiter

06 - 83 04 43 95
alex.broeders@bmc.nl


