Wij zijn PALI Group, een sterk familiebedrijf. Wij zijn één van de grootste veehandelsorganisaties en
vleesproducenten van Europa met ruim 1000 medewerkers. We streven ernaar om in de gehele kalver-,
varkens- en geitenketen een toegevoegde waarde te leveren. Wij hebben locaties in ’s-Hertogenbosch, Oss,
Geldrop en Lichtenvoorde. Onze informele cultuur wordt gekenmerkt door betrokkenheid, vakmanschap,
korte lijnen en loyaliteit.

MANAGEMENT TRAINEESHIP
Om nu en in de toekomst voorop te kunnen blijven lopen in deze dynamische en veeleisende markt
en gelet op het grote belang om ons leidinggevend kader de komende jaren aan te vullen met jong
talent, zijn wij op zoek naar gedreven Young professionals (MBO niveau).
Binnen PALI Group willen we dan ook na de zomer starten met een Management traineeship (trajectduur
2,5-3 jaar). Een groep van afgestudeerde MBO’ers zal gedurende een half jaar op diverse locaties binnen
ons bedrijf werkzaam zijn om onze organisatie beter te leren kennen. We bieden je hierbij de unieke
mogelijkheid en ruimte om alle ins & outs van onze organisatie te zien en te leren, zodat je een goed
beeld krijgt van jouw professioneel vermogen om op die manier te ontdekken van welke rol jij de meeste
energie krijgt! Na dit half jaar mag jij vervolgens op onze kosten een 2 jaar durende erkende HBO studie
gaan volgen (deeltijd), namelijk een associate degree. Het doel is om uiteindelijk intern een mooie
management positie te gaan bekleden bij een van onze productiebedrijven.

WAT GA JE DAN DOEN?
Samen met enkele andere trainees, met uiteenlopende opleidingsachtergronden, start je met een 2,5-3
jarig programma.

› Je gaat een half jaar praktijkervaring opdoen op diverse afdelingen en onderdelen van PALI Group op

diverse locaties (Oss, Geldrop en ’s-Hertogenbosch).
› Naast het meewerken op de (productie)vloer ga je ook (gezamenlijk) een aantal opdrachten/projecten
uitvoeren waarin je wordt begeleid door interne ervaren collega’s.
› Na een half jaar meewerken en rondkijken binnen onze veelzijdige organisatie ga je bij gebleken
geschiktheid een 2-jarige HBO studie (deeltijd), de zogeheten associate degree, op onze kosten
volgen! Met deze HBO-studie richting bedrijfskunde, leer je hoe je als toekomstig manager het beste
uit de verf gaat komen. De associate degree is een deeltijd studie, waarbij je één dag in de week naar
school gaat en een aantal uur per week zelfstudie verricht. De studiebelasting komt neer op
zo’n 20 uur per week. Tijdens deze studie blijf je vier dagen per week werkzaam bij een van onze 		
productiebedrijven, zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in een werkomgeving.
› Je werkt aan jouw eigen ontwikkeling door middel van een persoonlijk ontwikkelplan. Ook zullen er
meerdere begeleide intervisiebijeenkomsten met de andere trainees worden georganiseerd.
Na 2,5-3 jaar hebben wij - maar ook jij - een goed beeld van je kennis en kunde en kijken we naar de
mogelijkheid om binnen PALI Group een management functie bij een van onze productiebedrijven te
vervullen.
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WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
› Een afgeronde MBO opleiding met 1 tot 3 jaar werkervaring;
› Communicatieve vaardigheid in Nederlands en Engels;
› De ambitie om daadwerkelijk in een leidinggevende functie binnen één van onze productielocaties
terecht te komen;

› Flexibiliteit om met diverse projecten steeds op andere afdelingen en locaties aan de slag te zijn;
› Een rijbewijs of de bereidheid om deze op korte termijn te behalen;
› Motivatie om je op professioneel vlak uit te dagen en verder te ontwikkelen.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
› Een 2,5-3 jaar durend Management traineeship programma met uitstekende begeleiding;
› Wij betalen alle kosten gedurende dit Management traineeship en gaan hiervoor een 			
studieovereenkomst met je aan;

› Een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket;
› Een gedegen en inspirerend traineeship programma dat niet alleen intern een groot draagvlak 		

heeft maar ook door een extern adviesbureau (Quiris) en extern opleidingscentrum SVO wordt 		
ondersteund.

DE VOLGENDE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN VINDEN WIJ ERG BELANGRIJK:
› Verantwoordelijkheidsgevoel: het bewust zijn van jezelf en jouw collega’s; je houden aan gemaakte
afspraken en het serieus nemen en uitvoeren van de bijbehorende taken.

› Sterke communicatieve vaardigheden: ideeën en informatie in heldere en correcte taal 			
communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.

› Plannen en organiseren: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde acties,

tijd, personen en middelen zodanig inzetten dat de gestelde doelen effectief bereikt kunnen worden.

› Initiatief: kansen zoeken en daar op eigen initiatief actie op ondernemen, liever op eigen initiatief 		
handelen dan passief afwachten.

› Samenwerkingsvermogen: actief bijdragen aan samenwerking zodat gemeenschappelijke doelen 		
bereikt worden.

› Ambitie: ernaar streven om hogerop te komen binnen onze organisatie, gedrag vertonen dat erop 		
gericht is carrière te maken en succes te boeken, waarbij eigen ontwikkeling centraal staat.

STA JIJ AL TE POPELEN?
Spreekt ons profiel je aan en wil je graag voor PALI Group komen werken, of wil je graag meer informatie
over dit traineeship? Meld je aan door een mail te sturen naar personeelszaken@paligroup.nl of via de
link op onze website. Wil je op voorhand meer informatie? Bel naar Eveline Hermans: 06-34 23 09 82, of
stuur een mailtje naar bovenstaand e-mailadres.
De sollicitatieprocedure zal bestaan uit een telefonisch interview, selectiegesprekken en een assessment
aan het einde van de procedure. Hierbij wordt gekeken naar zowel een stukje persoonlijkheid alsmede
de te ontwikkelen competenties.
Het doel van het assessment zal ook zijn om in te schatten of je de potentie hebt om over twee tot drie
jaar een management positie binnen één van onze productiebedrijven te kunnen vervullen.

pagina 2 / 2

