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Geen ervaring, geen probleem! Lijkt jou het wel wat om als Project Support 
medewerker in de meest indrukwekkende fabrieken en plants te werken? 
Maar heb je hier niet de benodigde certificaten voor? Dan vind je bij STAR 
de oplossing!



De wereld ligt aan  
je voeten, en nu?
Tijdens dit traineeship word je in twee jaar 
tijd opgeleid tot volwaardig Project Support 
medewerker in de industrie. Dit betekent dat je 
na het traineeship kan werken als (Technisch) 
Administratief medewerker, Project secretaresse,   
Document controller en/of Project Ondersteuner. 
Kortom heel veel mogelijkheden voor een uitdagende
carrière in de industrie. 

De opleiding start met een volledige week 
training. Na deze week heb je de juiste 
kennis en handvatten om op het project bij 
een van onze opdrachtgevers te starten.  
 
Gedurende twee jaar kom je iedere 3 maanden 
samen met de groep voor een terugkomdag. 

Wat heb je nodig om Project Support 
medewerker te worden?
•  Je beschikt minimaal over een afgeronde 

MBO-3 diploma in een relevante studierichting 
(administratief of secretarieel). 

• Nederlandse en (basis) Engelse taal en (basis) 
MS Office.

• Je wilt carrière maken in de industrie als 
(technisch) administratief medewerker, 
secretaresse of document controller; 

• Je bent communicatief vaardig,  
stressbestendig en hebt een goed 
organisatorisch vermogen;

• Je bent gedreven en wilt graag leren en 
ontwikkelen.

Waarom een traineeship via STAR?

Als je via ons het traineeship tot  Project Support 
medewerker gaat volgen, behoor jij tot onze high-
potentials. Gezamenlijk maken we jouw carrière 
tot een succes. Hierin bieden wij:
• Een volledig verzorgd traineeship van 2 jaar;
• Begeleiding tijdens het traineeship van een 

ervaren consultant; 
• Kans om te werken op uitdagende projecten 

bij verschillende opdrachtgevers;
• De kans om vakgenoten te ontmoeten; 
• Vast dienstverband bij STAR.

Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaande? Reageer dan snel met een enthousiaste sollicitatie. Voor meer 
informatie over dit traineeship kun je terecht bij Mariëtte van Aertssen +31 (0)6-45 03 47 70 of  
email m.aertssen@star-specialists.com.
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Het traineeship bestaat uit twee onderdelen, 
namelijk de volledige eerste week training en de 
3-maandelijkse terugkomdagen. 
In de eerste week training worden de volgende 
onderwerpen behandelt: introductie STAR, 
introductie van de branche, SharePoint, SAP, 
VCA-VOL, basis Project Secretaresse, Technisch 

Administratief Medewerker en Document Control. 
Tijdens de terugkomdagen worden trainingen 
verzorgd over Document control, Project 
Administratie, Timemanagement en effectief 
communiceren. We sluiten de opleiding af met een 
groepsactiviteit. 


