Jonge ambitieuze trainees met een
vernieuwende blik op uw bedrijf

Over AIESEC
AIESEC is een internationale door jongeren bestuurde non-for-proﬁt organisatie met een consultatieve status bij de United Nations
Economic and Social Council (ECOSOC). Wij zijn aangesloten bij de UN DPI, lid van ICMYO, en erkend door UNESCO. Al meer dan
72 jaar ondersteunen wij bedrijven, NGO’s en start-ups in het vinden van jong internationaal talent voor traineeships en helpen wij
dit talent zich te ontwikkelen tot de leiders van morgen.

De samenwerking met AIESEC
Wij ontzorgen u

Hoge kwaliteit talent

AIESEC zorgt voor de nodige formaliteiten, zoals een
visum en huisvesting. Wij zorgen ook dat onze trainees
beschikken over een sociaal platform op zowel lokaal
als landelijk niveau en een leuke tijd hebben.

Door samen te werken met verschillende hogescholen
en universiteiten verspreid over de hele wereld
koppelen wij u aan talent van hoge kwaliteit.

Wereldwijd platform

Internationale skills

Ons alles-in-één platform zorgt ervoor dat u kunt
zoeken naar de best mogelijke kandidaat en biedt u
toegang tot een poel van meer dan 5,000 jonge talenten
met diverse studieachtergronden (van IT tot HR en
Marketing).

Door te werken met studenten met een andere culturele
achtergrond en opleiding dan gewoonlijk, haalt u
internationale skills en kennis binnen die wellicht tot
nieuwe inzichten leiden.

Selectieproces

Leergierigheid

AIESEC helpt u de best mogelijke match te vinden door
het zorgvuldig ﬁlteren van potentiële kandidaten in een
uitgebreid selectieproces. Voordat u een trainee zelf
interviewt heeft hij of zij al minimaal 2 selectieronden
doorstaan.

Trainees van AIESEC zijn niet van school uit verplicht om
een stage te doen en zijn hierdoor extra gemotiveerd. Ze
zitten niet vast aan een opdracht en willen juist een
stage lopen met als motief persoonlijke ontwikkeling.

Het proces
Contract
tekenen

Actieve
zoektocht

Samen maken we een proﬁel van de
stage en de gewenste achtergrond van
de trainee(s). Na een maximum van 20
dagen presenteren wij u een aantal
kandidaten dat overeenkomt met het
stageproﬁel. Zelf selecteert u dan binnen
10 dagen de uiteindelijke trainee(s).
Tegen de tijd dat u de trainee
geselecteerd heeft, is de trainee al door
drie selectieronden gekomen: van
AIESEC in zijn/haar thuisland, van
AIESEC Nederland, en van uw bedrijf.

Kandidaten
presenteren

Selecteer
Trainee

Wij bereiden de trainees voor om te
komen werken in het buitenland.
Samen met de trainees verzorgen we
alle logistieke voorbereidingen, zoals
het aanvragen van een visum en het
vinden van accommodatie. In de
tussentijd helpen we u met de
documenten die nodig zijn voor de
juiste vergunningen.

Formaliteiten

Realisatie

Zodra de trainee aankomt, zorgen we
voor een receptie en ondersteuning in
Nederland. Deze ondersteuning
bestaat
voornamelijk
uit
het
organiseren van sociale activiteiten
en de gewenning aan de nieuwe
leefomstandigheden in Nederland.
We ondersteunen de trainee ook
tijdens zijn/haar eerste werkdag.

Kosten - Eenmalig: €2.250 Maandelijks: €800

Ervaringen van anderen met AIESEC
“Nike werkt met AIESEC trainees sinds 2001.
The trainees zijn actief geweest in al onze online
direct-to-consumer business areas, van website
productie tot logistiek en marketing analyses.
We zijn trots en tevreden dat we met velen van
hen een zodanig sterke relatie hebben
opgebouwd, dat dit heeft geleid tot meerdere
promoties naar fulltime contracten.”
- Nike, Hilversum

Fabrizio Paganelli - Supply Chain stagiair Nike
"Dankzij AIESEC kon ik werken voor een bedrijf
dat me wil zien specialiseren in iets waar ik goed
in ben, dat me pusht en steunt om de beste
persoon te worden die ik kan zijn."

"Kandidaten met leiderschapservaring bij AIESEC of zelfs lichte
werkervaring hebben een uitstekende mentaliteit. Met AIESEC's
global talent pool, zijn we in staat geweest om onze marketing &
groeistrategie te versnellen van een lokaal naar een wereldwijd
niveau."
- Hugo Pereira, Marketing VP EVBox
“AIESEC-trainees zijn van een zeer hoge kwaliteit. Je kunt goede
proﬁelen krijgen onder AIESECers en het is een van de beste
bronnen om geweldig talent te vinden.”
- Alba Blesa, Wings on Board
“De wens om tijdelijk gebruik te maken van internationaal
academisch talent voor projecten is niet aantrekkelijk gezien de
bureaucratie. AIESEC verzorgd dit op een professionele manier,
waardoor internationalisatie leuk en makkelijk wordt.”
- DAF Trucks, Geldrop

