
 

*Welten helpt (financieel) professionals en dienstverleners zich te ontwikkelen in een wereld waarin verandering  
het nieuwe normaal is geworden. Hiertoe bouwen wij een platformomgeving voor de ondersteuning van  
professionals in alle fasen van hun Employee Journey (bron: website Welten) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bent u van nature nieuwsgierig, leergierig, analytisch en communicatief sterk? En past u zich 

makkelijk aan nieuwe omstandigheden aan? Barst u van de energie om een nieuwe carrière te 

beginnen? Dan komen we graag met u in contact!  
 

Wat gaat u doen?  

Als trainee bij Welten* wordt u het eerste jaar, door middel van leren én werken, klaargestoomd voor een carrière als 

professional in de financiële sector. U volgt continu opleidingen, inhoudelijk en op vaardigheden, en u start in een 

nieuwe baan bij een van de opdrachtgevers van Welten. U heeft de keus uit een van de drie tracks van het traineeship:  

 Financial Advisory, professional worden binnen banking, bijvoorbeeld bij hypotheken of kredieten; 

 Compliance, als professional aan de slag om risico’s te beheersen; 

 Business IT, werken op het snijvlak van IT en commercie, als bijvoorbeeld Business Analist. 

 

Hoe wordt u trainee?  

Het traject geeft binnen één maand zekerheid of u als trainee kunt starten. Ongeacht de branche waarin u tot nu toe 

werkte. Na de informatiesessie volgt een selectieproces, met o.a. een kort sollicitatiegesprek (10 minuten speeddate) 

en verdiepende kennismaking. Na de sollicitatietraining volgt het eindgesprek. Uiteraard beschikt u al over een aantal 

vaardigheden en talenten:  

 in bezit van een HBO-/WO diploma;  

 minimaal 32 uur per week beschikbaar;  

 beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 VOG kunnen overleggen; 

 flexibel ten aanzien van in uw reistijd; 

 handig met computers/data; 

 competenties: Leergierig  Energiek  Adaptief  Resultaatgericht  Communicatief sterk  Zelfstandig. 

 

Wat krijgt u ervoor terug?  

Als u door de selectierondes bent krijgt u direct een contract voor het eerste jaar, met een proeftijd van 2 maanden. 

Dan start het traineeship met interne opleidingen en wordt u z.s.m. bij een opdrachtgever geplaatst. En verder: 

 een goed startsalaris; € 2.035 o.b.v. 36 uur, met snelle doorgroeimogelijkheden na het eerste jaar; 

 netto onkostenvergoeding van € 4,50 per gewerkte dag en thuiswerkvergoeding van € 25,- per maand; 

 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur; 

 eigen CAO, met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en een goede mobiliteitsregeling;  

 kans op een nieuwe carrière in de financiële dienstverlening; 

 focus op uw energie en positiviteit, in plaats van het ‘juiste’ CV. 

 

Interesse?  

Stuur een mail met uw CV naar Bas van der Worp, Adviseur werkgeversdiensten, bas.vanderworp@uwv.nl; telefoon 

06-50185718. Elke 1e maandag van de maand is er een online informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor ook bij Bas 

van der Worp aanmelden. Als u in aanmerking komt, ontvangt u per e-mail de link. 

Start met een nieuwe carrière in de financiële sector, met 
mogelijkheden in Finance, Compliance en Business IT 

Binnen een maand als trainee aan de slag! 

mailto:bas.vanderworp@uwv.nl

