Traineeship Finance
VAN STARTER NAAR
PROFESSIONAL IN 12 MAANDEN!
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Ervaring opdoen bij grote financieel dienstverleners,
opleidingen volgen én gericht werken aan de skills die je nodig
hebt om als professional te groeien! Dat is het
Traineeship Finance van Welten. Schrijf je nu in voor het meest
complete en ambitieuze leer- en werktraject van financieel
Nederland en geef je carrière een vliegende start!
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Nice to
meet you!
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KICK-OFF KENNISMAKEN
EN WFT BASIS

2 weken

Het Traineeship start met een kick-off van één dag waarin je kennis
maakt met Welten en je mede-trainees. Je krijgt leertips voor het
Wft Basis examen,adviezen over hoe je LinkedIn het beste kunt
gebruikenen maakt kennis met het competentieprogramma. Na de kickoff ga je twee weken studerenvoor je Wft Basis en leg je het examen af.

BOOTCAMP –
INTERNE
TRAININGSWEEK

1 week

Na het behalen van je diploma Wft Basis start je met een interne
trainingsweek. Met behulp van een e-assessment bepalen we samen
jouw ideale ontwikkelpad. Je gaat verder met de sleutelcompetenties
en volgt diverse vaardigheidstrainingen. Natuurlijk denken we tijdens
de bootcamp ook aan ontspanning: er zijn sportieve activiteiten,
uitstapjes en borrelavonden!
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11 maanden

Na de bootcamp ga je al snel aan de slag in je eerste opdracht.
Je ontwikkelpad wordt verder bepaald aan de hand van je kwaliteiten,
voorkeuren en ambities. Ondertussen doorloop je diverse Wft-vervolg
opleidingen en werk je verder aan de sleutelcompetenties.

1 jaar

SPECIALISEREN PROFESSIONAL FINA
NCE

Na één jaar ben je een volwaardige Financieel Professional,
gefeliciteerd! Voor je ligt een werkveld met tallozeposities en richtingen.
Je voert uitdagende opdrachten uit en bent klaar voor de volgende stap in
je ontwikkeling. Wat denk je bijvoorbeeld van specialistische opleidingen
in de richting van hypotheekadvies, business banking, financiële planning,
vermogensplanning of risicomanagement? Als het zo ver is kijken we graag
hoe we je verder kunnen helpen om je ambities te realiseren!

SLEUTELCOMPETENTIES:
WERKEN AAN DE
SKILLS VAN NU
Als trainee ga je werken aan de skills die
van jou een complete en waardevolle
professionalmaken. Je werkt bijvoorbeeld
aan sleutelcompetenties als samenwerken, probleemoplossend vermogen,
zelfsturing en ontwikkeling. Daarnaast
is er een programma gericht op
praktische vaardigheden:
• Compliance
• Excel
• Powerpoint
• LinkedIn
• Pitchen & professionaliteit
• Klantgesprekken en online interactie
• Lean en Agile werken
• Data science
ERVARING OPDOEN BIJ DE
GROTE FINANCIALS
Welten werkt exclusief voor grote,
landelijk bekende financieel dienstverleners. We geloven dat je in die
organisaties het snelste leert hoe het
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financiële vak in elkaar zit. Verder is
het natuurlijk goed voor je CV en netwerk
om ervaring op te doen bij grote
spelers in de financiële dienstverlening!
WFT VAKBEKWAAM
De Wet financieel toezicht (Wft) stelt
opleidingseisen aan professionals die
werken in de financiële dienstverlening.
Deze opleidingen volg je tijdens het
traineeship. Je begint direct met de
cursus Wft Basis. Daarin leer je relevante
financiële basiskennis. Daarna kies je
een eerste vakgebied waarin je je verder
gaat ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan
schadeverzekeringen of hypotheken.
Je maakt dus snel stappen tijdens het
traineeship, maar je krijgt ook de tijd
om te ontdekken wat bij je past.
GROOT NETWERK
Contact met je mede-trainees. Contact
met ervaren collega’s. En contact met
ons brede netwerk in de financiële sector.
Een groot voordeel van een traineeship bij
Welten is dat je de connecties legt waar je
je hele carrière van profiteert!

