ORIS TALENTEN PLAN
Investeren in elkaar

JOUW TOEKOMST BIJ ONS?
De wens om jonge gemotiveerde HBO’ers toe te voegen aan
hun bedrijf is voor geen van onze klanten uniek. Hoe wij als
Oris Flex daar invulling aan geven is wél nieuw.

Waarom is dit anders?
Oris Flex biedt jou geen baan, wij bieden een toekomst. Het
fundament voor je carrière, opgebouwd door Oris samen met
onze klanten.
Al meer dan 20 jaar hebben wij het voorrecht mensen te
helpen aan een gave baan en onze klanten te ondersteunen bij
de juiste aanvulling voor hun team. Kortom wij weten wel wat
we doen, kom jij ons vertellen hoe het beter kan?
Want verbeteren daar moet je nooit mee stoppen, dus ook
wij worden heel graag uitgedaagd.
Zin in? Lees dan verder of de rest ook bij je past.

WHAT’S IN IT FOR ME
FACT S & FI G URES

• 2-jarig arbeidscontract

• Auto welke ook privé gereden mag worden
• Uitdagende opdrachten
• Meerdere opdrachten bij 1, of bij meerdere opdrachtgevers
• Gegarandeerd ruim opleidingsbudget

• Gezamenlijke instroommomenten – hechte groep talenten
• Marktconform salaris
• NLP Coach vanuit Oris Flex
• Bedrijfsbezoeken op directie niveau
• Optie tot meerdere contract aanbiedingen na 2 jaar
• Leuke, leerzame & sportieve terugkom momenten
• Borrels, veel borrels, zijn we goed in
Maar vooral, een dijk van een fundament voor je carrière!

OPLEIDING, VERBINDING & BORRELS
Groei is de basis, zowel persoonlijk als zakelijk vinden wij.
Naast je super gave opdracht willen wij daar aan bijdragen
door een heel ruim opleidingsbudget. Waar een aantal
opleidingen vaststaan en gezamenlijk gevolgd worden. Maar
ook een opleiding keuze naar vrije invulling in het 2e jaar.
Verbinding brengt nieuwe inzichten, daarom gaan we veel voor
jullie organiseren (iedere 2 maanden iets anders), denk aan
een etentje met de directie en jouw instroomgroep om eens
te sparren over waar we heen gaan met ons Plan.
Borrels, etentjes, BBQ’s, ja we zijn er trots op, Oris staat er
om bekend, dat kunnen wij heel goed!
Wij leren je graag hoe je deze gelegenheden aangrijpt om te
netwerken en zo maar zelf je volgende opdracht te scoren.

JA LEUK, MAAR WAT GA IK DOEN DAN?!
Opdrachten variëren van een operationele functie tot een gekaderd project.
Néé kennen we niet, iedere opdracht is een uitdaging. Leren wat je niet leuk
vind is ook heel gezond ;)
Voorbeelden operationele functies;
• Planner / Werkvoorbereider
• Coördinator
• Assistent projectleider
• Engineer
• Junior / project controller
Voorbeelden gekaderde Projecten;
• Proces optimalisatie voor uniform rapporteren
• In kaart brengen van financiële proces, begeleiden nieuwe werkproces
• Ondersteunen van een projectleider voor het opstarten van nieuwe
projectstraat
• HRM gerelateerde opdrachten, MPS enquête opstellen

DIE KLANTEN, WIE ZIJN DAT
Uiteraard is iedereen zo enthousiast over jullie dat onze klanten
base iedere dag uitbreidt. Hieronder een greep uit onze klanten.

VLIEGENDE START
Hoewel de start van het programma voor januari 2021 stond, hebben we dankzij een
drietal klanten al een vliegende start gerealiseerd in 2020
Doeke startte bij Koning & Hartman voor een Proces coördinatie opdracht
Diederik begon bij Cellnex als Operational Control Technician
Remco ging bij NKM als verantwoordelijke voor het verwerven van 240
gedoogverklaringen aan de slag

INTERESSE

Uiteraard raken wij niet uitgepraat over ons plan, we maken het met liefde
specifiek voor jou.
Daarvoor neem je contact op met ons op 1 van onderstaande manieren:
Centrale nummer kantoor Amsterdam – 020-7506100
Manager Oris Talenten Plan
Nick Flader
Nick.flader@orisflex.nl
06-26961581

