
Wat dacht je van een Engineering Traineeship bij Umicore in Hoboken!

Ben je afgestudeerd als bachelor of master in een 

technische richting, bv. chemie of elektro mechanica? 

En heb je zin om mee na te denken over duurzame 

technologie en die ideeën ook echt waar te maken? 

Dan kan je bij Umicore Precious Metals Refining in 

Hoboken aan de slag als trainee. Zie het gerust als de 

ideale combinatie van werken en leren! 

Gedurende 18 maanden draai je mee om projecten te 

bedenken én uit te voeren. Elk project neemt  

3 maanden in beslag en wordt telkens gevolgd door 

1 week opleiding. In functie van je achtergrond kies je 

zelf het departement dat het best bij je past:

> Operations 
voor experts in chemie en proceschemie 

> Technologie & Onderhoud 
voor experts in elektromechanica 

Word 
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Engineering Traineeship

Bij Umicore krijg je meteen 
van bij de start van je 

traineeship de kans om 
impact te creëren. Als je 

van aanpakken weet, word 
je aangenaam verrast door 

de mogelijkheden die je 
tegenkomt op je pad.

”

“Nieuw leven geven aan gebruikte metalen. De wagens 

van de toekomst aan drijven. Schadelijke uitlaat van 

voertuigen verminderen. Als wereldwijde materiaal

techno logiegroep is Umicore een pionier op vlak 

van duurzaamheid, gesterkt door een collectieve 

vastberadenheid en sterke visie voor een betere 

toekomst. We willen een duidelijke wereldleider zijn 

in schone mobiliteit. Wat zou jij kunnen doen in een 
bedrijfsomgeving met zulke ambities? 

Pas afgestudeerd als bachelor of master in een 
technische richting en op zoek naar een uitdaging?

Onze waarden

openheid innovatie respectteamwerk inzet

We vinden het essentieel dat onze medewerkers beseffen welke belangrijke rol ze spelen in de vormgeving van 

onze industrie en het leven van consumenten. Daarom staan onze waarden centraal in alles wat we doen. Ze maken 

integraal deel uit van ons succesverhaal. En ze kunnen jou helpen om zelf succesvol te zijn.

Onze troeven

Als toekomstgerichte onderneming in volle groei bieden wij je een werkomgeving waar de schaal van onze 

activiteiten, de omvang van ons talent en de verscheidenheid van onze opportuniteiten met ons meegroeien. Zo kan 

ook jij bijdragen aan tal van boeiende projecten. Bij ons kom je terecht in een uitdagende en verrijkende omgeving. 

Zin in deze uitdaging?

Stel je kandidaat via  
https://www.umicore.be/nl/jobs/young-professionals/traineeship-hoboken/

R&D

Sterke 
internationale groep

Open en eerlijke 
werksfeer

Doorgroei
mogelijkheden/ 
continu bijleren

Werkzekerheid

Werken met 
toptechnologie

Werken aan een 
schonere wereld

Belgische 
wereldspeler


