
Bedrijfsprogramma Welke gebieden? Vereiste opleiding Kenmerken kandidaat Doel van het traject Lengte van het traject Inhoudelijke vormgeving Salaris Uitmondend in vaste baan?

Shell Graduate 
Programme

Zowel technische als 
commerciële functies

Master, niet langer dan 
3 jaar afgestudeerd

Snellerend, innovatief, probleemoplossend, nieuwsgie
rig, zelfvertrouwen, organisatorische vaardigheden, 
sterke communicator, respectvolle teamspeler, onder
steunend voor collega’s

Kennis en vaardigheden op
doen die nodig zijn om mana
ger bij Shell te worden

2 tot 5 jaar Systematische kennismaking met alle aspecten van de 
organisatie

Marktconform salaris en aanvullende 
voorwaarden

Ja

Unilever Future 
Leaders 
Programme

Sales, finance, hr, mar
keting, R&D, supply 
chain

Onbekend Ervaring in vorm van bestuursactiviteiten, vrijwilligers
werk, topsport, coaching, mantelzorg, eigen onder
neming et cetera, nieuwsgierig, resultaatgericht,  
samenwerking, leervermogen, zelfbewustzijn, 
aanpassings vermogen, systematisch denken

Snelle integratie in de 
organisatie

3 jaar Eerst 2 maanden als salesmedewerker, met trainees  
uit alle andere disciplines, voor R&D daarna drie inter
nationale plaatsingen in drie jaar  

Marktconform startsalaris Ja

DSM Talent 
Program

Zowel technische als 
commerciële functies 

Master of PhD in tech
nische of technisch be
drijfskundige richting 
met 1 tot 3 jaar fulltime 
werkervaring

Ondernemend, creatief in toepassing van innovatie en 
daadkrachtig in implementatie, sterke affiniteit met 
techniek en business, goede beheersing van Engelse 
taal, gedreven om ook projecten in het buitenland te 
doen, toe aan carrièreversnelling.

Talentpipeline voor DSM en 
binden en ontwikkelen van ta
lenten d.m.v. diverse projecten.

2 jaar Drie uitdagende (internationale) projecten bij DSM, inten
sief ontwikkelingsprogramma gericht op persoonlijk lei
derschap en innovatiemanagement, senior manager DSM 
als mentor, externe coach

Markt conform salaris en secundaire voor
waarden. Ontwikkeling d.m.v. training, pro
jecten en individuele coaching

Niet vanzelfsprekend, pro
gramma helpt desgewenst 
wel bij sollicitaties en opbou
wen van netwerk binnen DSM

Chemelot, 
Management 
Traineeship

Economisch, technisch 
bedrijfskundig, tech
nisch/chemisch

Bijna tot maximaal  
1 jaar klaar met  
universitaire studie 

Bereid jezelf en opdrachtgevers uit te dagen, zelf
kritisch, communicatief sterk, meer dan gemiddelde 
inzet

Talent binden aan Chemelot 2 jaar Drie verschillende opdrachten bij drie verschillende werk
gevers op Chemelot, intensieve training en begeleiding,  
85 % werken, 15 % leren 

Goed startsalaris, met stappen, ontwikke
lingsbudget, 25 vakantiedagen, 13de 
maand, pensioenopbouw

Programma helpt aan het 
eind desgewenst met het vin
den van baan op Chemelot

Dow Graduate 
Programs

Ontwikkeling, marke
ting, engineering, 
management

Master, soms aanvul
lende eisen of wensen 
(dubbele studies, MBA)

Getalenteerde mensen die zich snel kunnen 
ontwikkelen

De beste loopbaanstart bij 
Dow bieden

Afhankelijk van program
ma tussen de 7 maan
den meer dan 2 jaar

Afhankelijk van het precieze programma, vaak projecten in 
meerdere landen

Marktconform startsalaris met aanvullende 
benefits

Wel de bedoeling

Janssen, post
doctoral program

Relevante onderzoeks
discipline; varieert per 
aanstelling

PhD, toe aan eerste of 
tweede postdocpositie

Goede publicaties, kritisch denkvermogen, zeer sterke 
analytische vaardigheden

Gepromoveerde onderzoekers 
gelegenheid bieden hun loop
baan bij Janssen te vervolgen 
onder begeleiding van senior 
onderzoekers in de organisatie

Variabel Aanstelling op onderzoekscampus in de VS of Europa Onbekend Onbekend

Evonik, Trainee 
Program

Bedrijfskunde, accoun
tancy of engineering

Master (business ad
ministration, accoun
ting, engineering)

Afgestudeerd met onderscheiding en de wil om uit te 
blinken, nieuwsgierig en openminded, ondernemende, 
flexibele, teamspeler

De verschillende business 
units, locaties en werkwijze 
van Evonik leren kennen

Tot 15 maanden Verschillende tijdelijke projecten binnen de organisatie, 
ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardig
heden, bezoeken van events en seminars

Onbekend Onbekend

Umicore, Young 
Graduate 
Programma & 
Internationaal 
Traineeprogramma

Bedrijfsbreed, dus pro
ductie, engineering, 
supply, procurement, 
sales, finance, business 
development, et cetera

Master (chemie, mate
riaalkunde of chemical 
engineering, commer
cial engineering, finan
ce, supply…)

Talentvolle, leergierige master met sterke interesse in 
technologie en duurzaamheid, teamspeler, respectvol, 
gedreven, resultaatgericht, open, innovatief en bereid
heid om internationaal te werken

Young graduates begeleiden in 
hun traject naar manager, door 
op diverse Umicoresites ken
nis en ervaring in verschillende 
domeinen op te doen

2 jaar Specifieke ontwikkelingstrajecten voor technische  
profielen naar een productie of engineeringfunctie

Marktconform startsalaris Ja


