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AnQore, ARLANXEO, Borealis, DSM, 
Fibrant, OCI, Sitech Services en SABIC 
zagen een kans in het aantrekken van 
jong talent op MBO, HBO en universitair 
niveau en lanceerden het Chemelot 
Career Center om gericht nieuwe kennis 
en expertise in huis te halen. Het Chemelot 
Traineeship is één van de nieuw opgezette 
en vooruitstrevende projecten. Universitair 
geschoolde kandidaten die in het bezit 
zijn van een Master en maximaal een 
jaar werkervaring hebben, kunnen via dit 
unieke programma in korte tijd veel kennis 
en ervaring opdoen. Gedurende het 
tweejarige traject, lopen onze trainees 
mee bij drie verschillende bedrijven.

Het inmiddels 150 bedrijven tellende 
Chemelotterrein, biedt dus volop mogelijk-
heden om voor ieder talent een passende 
werkervaringsplek en uiteindelijk een 
baan te vinden. 

Ook jou begeleiden we graag bij de
start en voortzetting van je carrière bij 
Chemelot. Of het nu gaat om een trainee- 
ship of vaste baan: we gaan graag met je 
in gesprek!

De chemische sector is in beweging, 
natuurlijk op het gebied van innovatie, 
maar ook in het streven naar klimaat-
doelstellingen. De meest innovatie en 
veilige chemie- en materialensite van 
West-Europa worden, staat ook boven-
aan onze prioriteitenlijst. Kennis en 
continuïteit zijn daarbij essentieel, iets dat 
door de vergrijzing dreigt te verdwijnen. 
Reden genoeg voor acht grote bedrijven
op Chemelot om een initiatief te 
ontwikkelen waarmee zij samen boven-
staande uitdagingen te lijf konden gaan. 

Maak kennis met het 
Chemelot Career Center: 
innovatie door inzet 
van nieuw talent



Het Chemelot Career Center verbindt 
talent met mogelijkheden. Vanuit het in 
2017 ontstane initiatief om nieuw talent 
te vinden, worden trainees geworven en 
begeleid. “Het is een unieke formule, 
waarbij je niet één maar drie bedrijven 
goed leert kennen en aan drie opdrachten 
werkt gedurende twee jaar. We vragen 
dus een flinke commitment van onze 
trainees, maar geven er veel voor terug 
zodat je loopbaan niet gewoon een 
goede start, maar een boost krijgt!”

Het traineeprogramma is bedoeld voor 
Young Professionals met een afgeronde 
Master en maximaal één jaar werkervaring. 
Sebastiaan de Reede is kartrekker van 
het project waarmee jong talent wordt 
klaargestoomd om door te stromen 
naar hogere managementfuncties op 
Chemelot. Evelyne begeleidt de trainees 
gedurende het hele traject. “Tijdens een 
speciale selectiedag, krijgen kandidaten 
de gelegenheid zich te presenteren  
aan een panel van stakeholders, waar- 
onder de CEO’s. “Omdat de behoeftes en 
opdrachten heel divers zijn, is een goede 
match belangrijk. Er zijn mogelijkheden 

op technisch en chemisch gebied, maar 
we plaatsen ook trainees met een econo-
mische of bedrijfskundige achtergrond.”

Tijdens het traineeship spelen persoonlijke 
begeleiding en ontwikkeling een hoofdrol. 
“Er is wekelijks contact met de trainees,” 
zeggen Sebastiaan en Evelyne hierover. 
“Zo bouwen we echt een band met elkaar 
op. Naast sparringpartner en adviesgever, 
zijn we ook begeleider op het gebied 
van persoonlijke ontwikkeling. Samen 
met onze partner HRMoovs, kijken we 
naar drijfveren, stellen we een POP op 
en bieden we een uitgebreid trainings-
programma aan.” Natuurlijk is het niet ‘all 
work and no play’. “We werken samen 
als collega’s en hopen dat voor langere 
tijd te blijven. Daar horen ook teamuitjes 
bij zoals een etentje, een escape room of 
een golf clinic.”

Van beide kanten wordt er dus fors  
geïnvesteerd in de samenwerking. “Vanuit 
het Chemelot Career Center begeleiden 
we de Young Professional niet alleen van
opdracht naar opdracht, maar ook daarna.  
Als het traineeship ten einde is, helpen 
we hen met het vinden van een passende 
baan binnen Chemelot. Maar de kans is 
groot dat dat niet nodig is, omdat ze dan 
al drie aanbiedingen hebben ontvangen!”

Niet gewoon een goede 
start, maar een boost 
voor je loopbaan!

Naam
Evelyne Lehm

Functie
Talent Manager 
Chemelot Career 
Center

Naam
Elena Ion

Functie
Recruiter Chemelot 
Career Center

Naam 
Sebastiaan de 
Reede

Functie
Manager Chemelot 
Career CenterSi-
tech Services



Na het afronden van haar Master, ontdekte   
Mikela dat ze toch nog wat miste, namelijk: 
praktische kennis! ‘Hoe gaat het eraan 
toe op de werkvloer, welk type bedrijf 
en welke cultuur passen bij me’, waren 
vragen waar ze een antwoord op zocht. 
Ze ging op zoek naar een traineeship 
en dat vond ze via het Chemelot Career 
Center. Na een intensieve selectie- 
procedure, werd Mikela één van de 
‘lucky few’: trainee bij Chemelot. 
In een tweejarig traject werkt ze aan 
drie verschillende opdrachten voor 
drie bedrijven.

Mikela werkt momenteel aan haar eerste 
opdracht. “Voor de Business Unit Main-
tenance van Sitech Services, ontwikkel 
ik een Talent Management Tool om 
vaardigheden, ambities en ontwikkeling 
per medewerker inzichtelijk te maken. 
Het afgesproken eindresultaat is een 
implementatievoorstel, mijn streven is 
echter om de tool al in te richten voor 
mijn vertrek.”

Ontdekken wat wel of niet bij haar past 
en haar kennis in de praktijk brengen, zijn 
belangrijke drijfveren voor Mikela. “Die 
kans krijg ik nu en nog veel meer,” legt 
ze uit. Het traject bestaat namelijk ook 
uit intensieve begeleiding en periodieke 
opleidingen en trainingen. “Als starter 
is de juiste ervaring cruciaal. Ook is het 
een investering in mijn netwerk, omdat ik 
bij veel meetings aan tafel zit en zo met 
mensen uit alle lagen van de organisatie 
in contact kom. Werkend leren en jezelf 
ontwikkelen in een veilige omgeving: dat 
is een ideale mix. Fouten maken hoort bij 
het leerproces, maar tegelijkertijd werk je 
wel aan een serieuze opdracht met dito 
verwachtingen.”

Het sparren met de andere trainees, 
leverde nog een extra voordeeltje op. 
“Er is een hechte vriendengroep ontstaan,” 
vertelt Mikela. “We hebben allemaal een 
andere achtergrond en hele verschillende  
persoonlijkheden. Toch klikt het erg goed 
en gaan we regelmatig iets leuks doen. 
We wisselen dan ervaringen uit en leren 
van elkaar, maar het is vooral heel gezellig!”

Naam Mikela Boesten
Opleiding International Business, Master   
 Human Decision Science
Opdracht Ontwikkelen van een Talent 
 Management Tool voor 
 Sitech Services

Als starter zijn de juiste 
ervaring en een goed 
netwerk cruciaal



De juiste kennis, een 
frisse blik én een passie 
voor change zijn het 
recept voor innovatie! 
De bundeling van innovatieve bedrijven en 
de ligging in Limburg, maken Chemelot
tot een zeer aantrekkelijke werkgever. 
Werken in de meest zuidelijke provincie 
van Nederland is en blijft een goede 
keuze. De laatste cijfers van Provincie 
Limburg, laten een aanhoudende groei 
van de economie en een blijvende daling 
van de werkloosheid zien. Daarnaast 
komen er nog altijd vacatures bij. Marc 
Dassen is CEO van Sitech Services en 
vertelt waarom werken bij Chemelot 
zo aantrekkelijk is. “Onze provincie 
heeft een hoog innovatiebudget, iets 
waar we bij Chemelot volop mee bezig 
zijn.” Verduurzamen staat dagelijks op 
de agenda en vraagt om innovatie op 
verschillende gebieden. “Hier ligt een 
grote kans voor onze trainees,” legt 
Marc uit. “Met hun kennis en ideeën 
kunnen zij een belangrijke bijdrage 
leveren aan het behalen van onze  
duurzaamheidsdoelstellingen.” 

Duurzaamheid is al jaren een ‘hot item’, 
zeker in de chemie en dus ook bij Chemelot. 
“Om naar de klimaatdoelstellingen toe te 
werken, heeft Sitech Services het initiatief  
genomen tot het opzetten van het 
Brightsite Center. Samen met TNO, 

Maastricht University en Brightlands 
Chemelot Campus, ondersteunen we 
bedrijven op het Chemelotterrein bij het 
zoeken naar nieuwe productiemethodes. 
Nieuwe, innovatieve ideeën zijn dus heel 
welkom,” legt Marc uit. “Voor studenten
met allerlei achtergronden liggen er volop
kansen en uitdagingen om bijvoorbeeld 
te werken aan digitalisering van ons 
leeraanbod en de aansturing van onze 
fabrieken middels machinedata. Dat kunnen  
kandidaten met een achtergrond in che-
mische technologie zijn, maar ook in de 
bedrijfskundige en mechanische hoek 
liggen er genoeg interessante opdrachten.”

Wie houdt van dynamiek en verandering
en zich graag vastbijt in projecten die 
middels change aan sustainability werken, 
zit bij Chemelot helemaal op zijn of haar 
plek. Marc: “Het Chemelotterrein bestaat 
uit veel grote, internationale bedrijven 
met volop carrièremogelijkheden. We 
beschikken over een grote researchfaciliteit 
met zo’n 2500 kenniswerkers. Wie 
beschikt over de juiste kennis, een frisse 
blik én een drive om te veranderen, heeft 
het juiste recept om te innoveren. Daarmee  
ligt de wereld van Chemelot aan je voeten 
en is hier volop gelegenheid om te leren 
en veel te bereiken.” Marc Dassen (CEO, Sitech Services)



Chemelot Traineeship

Voor afgestudeerde 
WO’ers

Bij grote internationale multinationals als: 
ARLANXEO, DSM, Borealis, Sitech Services, 

AnQore, OCI Nitrogen, Fibrant, SABIC

Benefits

3 opdrachten bij 
3 verschillende bedrijven 

binnen 2 jaar

Intensieve persoonlijke en 
professionele ontwikkeling

Een eigen 
persoonlijke coach

Werkt aan 
strategische opdrachten

Met chemische, 
bedrijfskundige, 
technische of 
economische 
achtergrond



Een trainee klaarstomen voor een ma-
nagementfunctie, bestaat uit veel meer 
dan alleen praktische kennis aanreiken. 
Persoonlijke ontwikkeling is minstens 
even belangrijk. HRMoovs is als HR 
adviesbureau gespecialiseerd in het 
begeleiden van medewerkers bij hun 
persoonlijke ontwikkeling. Vanuit 
hun in-house vestiging op het Chemelot-
terrein, spelen zij een actieve rol bij het 
coachen van de trainees. Monique en 
Joyce vertellen hoe zij dit doen. 

“We zijn vanaf het begin nauw betrokken
bij de trainees,” vertellen de dames. 
“Tijdens de selectiedag, wordt er samen 
met een commissie naar de ‘skills’ van 
de kandidaten gekeken. Niet alleen op 
inhoudelijk, maar ook op persoonlijk vlak. 
Open staan voor verandering en zelfinzicht 
zijn essentieel om te kunnen werken aan 
je eigen ontwikkeling. HRMoovs adviseert 
hierin en begeleidt daarna samen met 
het Chemelot Career Center de trainees.”

Het meten van drijfveren en intrinsieke 
motivatie middels een vragenlijst, is de 
eerste stap om te komen tot zelfinzicht 
en inzicht in een passende werkomgeving. 

Aan de hand daarvan worden persoonlijke 
doelen vastgelegd die gedurende het 
traineeship aan bod komen. “Dat doen  
we bijvoorbeeld met coachingsgesprekken, 
intervisiebijeenkomsten of een groepsbij-
eenkomst. Daarnaast bieden we ook vier 
keer per jaar een workshop aan zoals 
Personal Branding, adviesvaardigheden 
en persoonlijk leiderschap. Om opgedane 
kennis te herhalen en te borgen zetten 
wij de HRMoovs app in.

Verantwoordelijkheid nemen, aanpas-
singsvermogen en een zelfstandige 
werkhouding zijn enkele ‘soft skills’ die 
de trainees na afloop aan hun lijst met 
vaardigheden kunnen toevoegen als het 
aan HRMoovs ligt. “Het grootste cadeau 
dat je jezelf kunt geven, is zelfkennis,” 
zeggen Monique en Joyce hierover. “Dat 
helpt je namelijk niet alleen in je trainee-
ship, maar gedurende je hele loopbaan.” 
Wie inzicht heeft in zijn of haar persoon-
lijkheid, is beter in staat zich staande 
te houden in verschillende situaties. De 
trainees bij Chemelot krijgen veel vrijheid 
en ruimte. Dit is erg prettig maar kan ook 
uitdagingen met zich meebrengen. “Wie 
zich open durft te stellen en kritisch naar 
zichzelf durft te kijken, haalt het maxima-
le uit het traineeship én uit zichzelf!”V.l.n.r. Joyce Engelen en Monique Bachg (Co-owners, HRMoovs)

Kritisch durven kijken 
om het maximale uit 
het traineeship én 
jezelf te halen!



Trainees staan niet alleen 
open voor nieuwe ideeën,
ze brengen deze ook
volop mee!
Het traineeship is een mooie kans voor
nieuw-afgestudeerden om kennis 
te maken met de mogelijkheden bij 
Chemelot. De tien opdrachtgevers die 
de leer-werkplek aanbieden, hebben 
echter ook veel te winnen. ARLANXEO 
is één van deze bedrijven. Hun trainee 
voert momenteel een opdracht op het 
gebied van organisatieontwikkeling uit, 
waarbij hij zich toelegt op het succesvol 
implementeren van de nieuwe organi-
satiestructuur die wereldwijd veranderd 
is. “Het traineeship is een ideaal moment 
voor de kandidaat om zich verder te ont-
wikkelen en voor ons als opdrachtgever 
om de kandidaat beter te leren kennen 
dan je in enkele gesprekken kunt,” zegt 
Monique van den Leuvert, Head of Human 
Resources, hierover. “Het is een win-win 
situatie, waarbij je elkaars sterktes en 
verbeterpunten van dichtbij meemaakt en 
hier de samenwerking op afstemt.” 

Trainees vullen de organisatie aan waar  
capaciteit nodig is en brengen daarnaast 
een frisse blik en dito kennis mee. “Hun 
academische opleiding vormt een stevige 
basis”, vult Monique aan. Na een uitge-
breide selectieprocedure, ziet de selec-
tiecommissie dan ook vaak meerdere 
mogelijkheden voor de kandidaten. 

“Voor studenten met een technologische  
achtergrond zijn er natuurlijk moge-
lijkheden om bij één van de fabrieken 
te gaan werken. Daarnaast is er, door 
de diversiteit aan bedrijven waarbij alle 
disciplines vertegenwoordigd zijn, een 
breed palet aan mogelijkheden om bij 
één van de overige afdelingen aan de slag 
te gaan. Chemelot is namelijk niet alleen 
een productielocatie, ook disciplines als 
Marketing & Sales, Research & Develop-
ment, Supply Chain, Human Resources en 
Finance zijn op de site aanwezig.”

Hoewel alle organisaties actief zijn in de 
chemische industrie, verschillen de cultuur 
en werkwijzen onderling enorm. “Het zijn 
allemaal zelfstandig opererende bedrijven,” 
licht Monique toe. “Dat maakt de toege-
voegde waarde van het werkend leren 
bij drie verschillende opdrachtgevers zo 
groot. Het niveau en commitment van 
de aangeboden opdrachten is dusdanig 
hoog, dat je echt mag spreken van een 
baan en geen stage. Onze trainees krijgen 
in groepsverband coaching aangeboden 
en leren zodoende ook van elkaar door 
met elkaar te sparren en door onderling 
feedback te geven. Hierdoor staan onze 
trainees niet alleen open voor nieuwe 
ideeën, ze brengen deze ook volop mee!”  Monique van den Leuvert (Head of Human Resources, ARLANXEO)



Een baan vinden nog vóórdat je afge-
studeerd bent, dat wil iedere student 
wel! Het overkwam Eefje Linnartz, die 
in de laatste fase van haar studie in 
contact kwam met het Chemelot Career 
Center. Zij doorliep de selectieprocedure 
en had haar eerste werkdag nog vóór 
haar diploma-uitreiking al in haar 
agenda staan. Als net gestarte trainee 
bij Chemelot, voert ze momenteel haar 
eerste opdracht uit voor SABIC.

De eerste klus is direct een pittige, waarbij 
zij de vertaalslag maakt van het SABIC 
Corporate ‘asset performance 
management werkproces’ naar SABIC 
Geleen standaarden. Eefje: “De werkpro-
cessen gaan bijvoorbeeld over het omgaan 
met of voorkomen van storingen
in de fabrieken om uitval te voorkomen. 
Deze worden op corporate niveau ont-
wikkeld, maar kunnen niet altijd één-
op-één overgenomen worden in Geleen, 
omdat hier de situatie en organisatie-

structuur soms net wat anders in elkaar 
zitten.” Eefje levert met het herschrijven 
van de werkprocessen een bijdrage aan het 
formuleren van preventieve en reactieve 
strategieën. Ook het ontwikkelen en 
geven van trainingen hierover hoort 
bij haar opdracht.

“Het is een afwisselende klus met veel 
leeswerk maar ook overleg met collega’s 
van andere afdelingen. Dat levert een 
mooie mix op van theorie en interactie.” 
Naast de afwisseling in haar taken, vindt 
ze ook de chemische wereld waarin ze 
zich verdiept interessant: “Ik leer veel 
over de verschillende fabrieken, iets waar 
je niet snel op uitgekeken raakt. Op de 
universiteit loop je weinig stages, dus 
deze praktijkervaring is waardevol. Ook 
kan ik hier volop aan mijn persoonlijke 
ontwikkeling werken. In een reguliere 
baan is die kans er vaak niet. Het trai-
neeship is efficiënt: wij leren nu in twee 
jaar veel over bedrijfsvoering en culturen 
waar je normaliter veel langer voor nodig 
zou hebben.”

Naam Eefje Linnartz
Opleiding Technische bedrijfskunde, 
 Master Operations Management 
 and Logistics
Opdracht Omschrijven en implementeren van
 het ‘asset performance management  
 werkproces’ voor SABIC

Jezelf ontwikkelen en 
leren op een efficiënte 
en uitdagende manier



team foto en 
call to action

Traineeship volgen op Chemelot? 
Studeer jij dit jaar af aan de universiteit en heb
je interesse in een traineeship op Chemelot? 

Neem dan contact op met het Chemelot 
Career Center: career.center@chemelot.nl



website
chemelotcareercenter.recruitee.com

contact
career.center@chemelot.nl

Open 
up your 
future


