
  

ITC GROEP: WINNEND IN TENDERS & STERK IN SAMENWERKEN

Wij: • Werken voor meer dan 110 verschillende 
aannemers • Winnen 60% van alle tenders 

• Doen dit voor tenders tussen de 1 en 200 miljoen

TRAINEESHIP: 
BEN JIJ 
ONZE NIEUWE
TECHNISCH 
TENDERMANAGER?



Over ons
ITC Groep is een jong adviesbureau voor de bouw- en infrasector. 
Wij winnen aanbestedingen (tenders) voor aannemers en inge-
nieursbureaus en schrijven hiervoor de beste EMVI-plannen van 
Nederland. Omdat wij op alle onderdelen maximaal willen scoren 
zijn creativiteit en enthousiasme belangrijk. Binnen ons team 
van 30 personen hangt een positieve en ondernemende sfeer, 
waardoor wij elke dag verder werken aan ons succesverhaal.  
Wij hebben een informele en non-hiërarchische cultuur waarin 
veel ruimte is voor nieuwe ideeën. Persoonlijke ontwikkeling en 
een steile leercurve staan bij ons voorop. Wil jij jouw carrière een 
vliegende start geven en daarin jouw eigen ideeën vormgeven?  
Dan pas jij bij ons! 

  
Stephana: “Mijn leukste project 
tot nu toe is een grote tender over de bouw 
van een nieuwe vertrekhal op Schiphol. 
Ik werkte daar als EMVI-coördinator en 
-schrijver binnen een team van technische 
specialisten. Ik verzamelde alle bouwkundige 
en installa tie  technische informatie voor  

het EMVI-plan.  
Dit deed ik met diepte-interviews met experts en 
integrale sessies. Heel intensief was dat, maar 
ook super leerzaam en… gezellig!”  

Selectie van onze klanten



Stage / Afstuderen
Ben jij nog volop aan het studeren en op zoek naar een gave 
stage of afstudeerplek? Ook dat kan bij ITC Groep. Onder 
professionele begeleiding werk jij aan je eigen uitdagende 
opdracht, waarbij je ook een kijkje neemt in het leven als 
technisch tendermanager. 
Kijk op onze website voor meer informatie.

  Leonard: “Een half jaar geleden  
ben ik bij ITC Groep begonnen als trainee.  
Een enorm goede beslissing! Al vanaf dag 
één werk ik aan mijn eigen projecten, onder 
begeleiding van ervaren collega’s.  

Het is enorm leerzaam en leuk om bij zoveel aannemers en 
ingenieursbureaus binnen te komen. Met jouw innovatieve 
oplossingen help je aannemers echt verder ontwikkelen en 
winnen ze tenders. Binnen het bedrijf is iedereen gedreven 
en gaan we samen voor de winst. We zijn een jong team 
dat bezig is om de markt te veroveren. En daar horen de 
vrijdagmiddagborrels en het jaarlijkse skiweekend bij!”     



Het ITC-traineeship
Tijdens ons eenjarige traineeship ontwikkel jij je tot technisch 
tendermanager. Jouw ontwikkeling krijgt de volle aandacht.  
Via intensieve coaching, uitdagende trainingen en door vanaf dag 
één je eigen projecten te draaien maak je snel grote sprongen 
vooruit. Door verschillende opdrachten binnen verschillende 
bouwsectoren leer je onze organisatie en de markt snel kennen. 
In je eerste jaar kom je al bij 15 klanten (zoals Ballast Nedam, 
VolkerWessels en Heijmans) over de vloer. Zo ontdek je zelf jouw 
interesses, zodat  we samen jouw route kunnen bepalen waarin 
jij je optimaal kan ontwikkelen. 

Selectie van onze klanten

Trainee zijn bij ITC-groep 
betekent: 
• 80% werk en 20% innovatie en 

opleidingen
• Binnen twee weken draai jij je eigen 

project 
• Heel bouwend Nederland zien
• Innovatieve oplossingen verzinnen 

om tenders te winnen 
• Een persoonlijke coach
• Per kwartaal een specialist voor 

optimale begeleiding



Hoe zit een EMVI-plan  
in elkaar?
• Duik in onze winnende 

ITC-methode
• Leer plannen schrijven
• Trainingen:  

EMVI-schrijfcursus; 
Locatiebezoeken

Hoe zorgen wij dat  
het beste in iedere 
aan nemer naar boven 
komt?
• Leer zelf sessies leiden 

bij onze klanten waarin 
we het onderste uit de 
kan halen

• Trainingen: 
Strategiecursus; 
Communicatieskills met 
trainingsacteur

 Word een specialist 
in verschillende 
aanbestedingsvormen!
• EMVI, BVP: na dit kwartaal 

heb jij het allemaal gezien
• Trainingen:  

BVP; Loop mee met onze 
omgevingsmanagers

Hoe bereiken we nog 
meer aannemers?
• Haal jijzelf nieuwe 

klanten binnen en word 
vrienden met iedere 
aannemer 

• Trainingen: Salestraining, 
Netwerkevents

Jaarplanning traineeship

Q2  

Q4 

Q1  

Q3 

(Instromen kan het hele jaar)
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Meer weten? 
Kijk dan op itc-groep.nl/vacature

Zie jij jezelf carrière maken bij ITC Groep? 
Solliciteer dan direct! 

Middels een assessment, pitch en gesprekken  
met onze consultants en partners bepalen wij  
of jij bij ons past en of het werk bij jou past. 

Je kunt direct solliciteren door je cv en motivatie te 
sturen naar willemijn@itc-groep.nl.  
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op 
met Willemijn Keukens, tel. +31 6 29 01 23 05. 

Wie zoeken wij:
• WO-afgestudeerden aan een technische master;   
• Creatieve en ondernemende persoonlijkheden;
• Mensen die van winnen houden.

Zo word jij  
deel van ITC Groep!


