TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer
aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we
tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een
Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety
performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel
medewerkers als onze contractors. Taking power further.
Het International Trainee Program richt zich op talentvolle, recent afgestudeerden van een
(technische) universiteit. We zoeken elke 8 maanden enthousiaste en ambitieuze starters die de
uitdaging willen aangaan in de wereld van energie.

International Trainee Program (2 jaar)
International Trainee Program
Als International Trainee bij TenneT krijg je de mogelijkheid om drie keer 8 maanden een project te
doen op afdelingen die je zelf kiest. Je neemt regie over je ontwikkeling en loopbaan, uiteraard in
afstemming met je mentor.
Je bepaalt zelf aan welke projecten en ontwikkelingen binnen TenneT je een bijdrage wil leveren en
bouwt zelf een netwerk op om eenn opdracht met de juiste uitdaging te verkrijgen. Er zijn
mogelijkheden te over! Eén van je projecten is in het buitenland, meestal op ons Duitse hoofdkantoor
in Bayreuth. Maar ook de Duitse Offshore afdeling in Lehrte (Hannover) behoort tot de mogelijkheden.
Naast je mentor is er elk project een begeleider van de afdeling, die mede zorg draagt voor jouw
dagelijkse begeleiding en ontwikkeling. In de periode van 8 maanden heb je drie
ontwikkelgesprekken.
Naast de drie projecten neem je deel aan het ontwikkelprogramma wat gericht is op de ontwikkeling
van jouw competenties en persoonlijkheid. Samen met de andere trainees (NL en D) krijg je
gedurende de 2 jaar een divers trainingsprogramma aangeboden.
Ook besteden we uitgebreid aandacht aan het leren kennen van TenneT als organisatie en de sector.
Middels presentaties en excursies krijg je een breed beeld van de wereld waarin we ons begeven.
Na een periode van 2 jaar stroom je uit naar een baan die een passend vervolg geeft aan je
loopbaan.

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt een afgeronde WO opleiding, bij voorkeur in de richting energietechniek,
elektrotechniek, (technische / toegepaste) wiskunde of natuurkunde, werktuigbouwkunde,
technische bestuurs- / bedrijfskunde of een andere aan de energiewereld gerelateerde
master.
• Je hebt maximaal 1 jaar werkervaring.
• Uit jouw motivatie, stage- afstudeerervaring blijkt dat je écht geïnteresseerd bent in de
energiewereld.
• Je bent goed communicatief vaardig, beheerst de Nederlandse en/of Duitse taal op minimaal
niveau B2, en de Engelse taal goed.
• Je werkt zelfstandig en bent in staat de uitdagingen in de energiewereld op een eigentijdse
manier te benaderen. Van nature gaat netwerken en projectmatig samenwerken je goed af.
Daarnaast ben je benaderbaar, gezond ambitieus, slim, zelf startend en empathisch.
Wat mag je van ons verwachten?

Je krijgt een interessante en verantwoordelijke functie binnen een zeer professionele en dynamische
werkomgeving. Daarnaast krijg je een uitstekend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden,
geregeld binnen de CAO Netwerkbedrijven. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder
te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding.
Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.
Wil je meer informatie?
Neem dan gerust contact op met Maartje van Gelder, 0646416651

