
Young Graduate Program @ Siemens 

Do you want to join Siemens as a Future Maker? 
 

Ook in 2019 zal digitalisatie een belangrijke rol innemen overheen alle divisies van Siemens. 
Wens je te ontdekken hoe Siemens inzet op Digitalisering en hoe Siemens een toonaangevende 
positie bekleedt in dit domein? 
 
Lees dan maar snel verder! 
Via dit uniek programma ontwikkel je jouw talenten en ervaar je 3 jobs in anderhalf jaar! 

Over jou 

- Je hebt binnenkort in 2019 jouw master diploma op zak (richting elektromechanica, elektronica, 
elektriciteit, elektrotechniek, ICT, mechanica, automatisatie, …) 

- Je ambieert een vast contract bij één van de grootste en meest innovatieve bedrijven ter wereld 
- Je hebt een passie voor digitalisering en gaat de uitdagingen hierrond niet uit de weg 
- Je kunt je uitdrukken in het Nederlands en/of het Frans (met een goede kennis van de tweede taal) 

en het Engels 
 
Dan ben jij de geknipte persoon voor ons Young Graduate Program! 

Wat wij jou aanbieden 

- Een uniek programma gericht op het opdoen van operationele ervaring gedurende 1,5 jaar 
- De kans om elke 6 maand te proeven van een andere rol en daadwerkelijk mee te draaien in onze 

teams. Je staat dus niet aan de zijlijn! 
- Kennismaking met diverse domeinen: engineering, sales (technisch commercieel) en 

(digitalisatie)projecten 
- Na het programma en in onderling overleg met jouw mentor evolueer je verder als Technisch 

Expert, Project Engineer, Project Manager of Technical Sales Engineer 
- Een wederzijds engagement om verder te investeren in jouw carrière mede door een stevig 

opleidingspakket waarin zowel technische als soft skills aan bod komen 

Over ons 

Wij zijn Siemens. We zijn met meer dan 348 000 in de wereld.  

Wij zijn innovatief en wij houden van mensen die uitdagingen niet uit de weg gaan.  

Wij stellen vragen … dé essentiële vragen over de toekomst. Nieuwsgierig naar de toekomst?  

Kom deze mee vorm geven bij Siemens.  

Vertel over jezelf en solliciteer ! 

Wens je al meer informatie te verkrijgen over dit interessant programma? Lees dan zeker al 
onderstaande getuigenissen en laat je onderdompelen in de wereld van onze Young Graduates! 

De startdatum is voorzien op 2 september 2019. 


