
‘Ik richt me op het grote plaatje’
‘We werken voor bedrijven in onder 
andere de olie- en gasindustrie en 
controleren processen op veiligheid. 
Niet alleen voor werknemers, maar 
ook voor andere stakeholders. Simpel 
gezegd gaat het om de ‘wat als’ 
situaties en het waarborgen van de 
veiligheid in die situaties. Ik heb een 
achtergrond als chemisch ingenieur, 
maar richt me graag op het grote 
plaatje en ben als Safety Consultant 
de schakel tussen techniek en 
veiligheid,’ vertelt Wamsley.

‘Het is fijn om je carrière te beginnen 
bij een groot bedrijf, want je krijgt 
de kans om binnen het bedrijf te 
groeien en in het buitenland te 
werken. Je kunt het aangeven als je 
bijvoorbeeld graag in het Midden 
Oosten of Europa voor Tebodin zou 
willen werken. Het is zelfs mogelijk 
om voor een korter project naar het  

 

buitenland te gaan. Ik heb voor een 
project een maand in Aberdeen 
gewoond. Op die manier zie je veel 
van de wereld,’ aldus Wamsley.

‘Er is heel veel mogelijk bij Tebodin’
‘Na een jaar bij Tebodin wist ik wel 
dat ik de rest van mijn carrière in 
het industriële werkveld wil blijven 
werken,’ zegt Dave Koomen, die 
sinds vier jaar werkzaam is als 
Project Engineer. Naast de variatie 
in zijn werkzaamheden is hij blij met 
de mogelijkheden tot persoonlijke 
ontwikkeling binnen Tebodin. ‘Als 
je iets wilt en initiatief neemt, dan 
krijg je veel vrijheid om jezelf te 
ontwikkelen. In de Tebodin Academy, 
een digitale trainingsomgeving, kun 
je zowel discipline als competentie 
georiënteerde trainingen volgen. 
Samen met je leidinggevende 
maak je een vijfjarenplan en kijk je 
naar gebieden waarop je je verder 

zou willen ontwikkelen. Er is heel 
veel mogelijk, zolang je je vinger 
maar opsteekt. Zo heb ik twee 
jaar geleden een business case 
geschreven en voorgelegd aan het 
managementteam. In deze case heb 
ik gekeken naar nieuwe vormen van 
internationale samenwerking en ben 
ik naar het buitenland geweest om 
met collega engineers dit idee verder 
te ontwikkelen.’

Als je jong en ambitieus bent zijn 
er binnen Tebodin verschillende 
programma’s die je kunt volgen, 
bijvoorbeeld het ‘Young Talent 
Program’. ‘Dit programma bestaat 
uit op maat gemaakte trainingen 
die worden gegeven door (senior) 
collega’s en gerenommeerde 
instituten,’ zegt Koomen. ‘Samen 
met internationale collega’s werk je 
aan business cases die je presenteert 
aan de directie. Binnen Tebodin 
bestaat ook Young Tebodin Day, een 
jaarlijks terugkerend evenement 
voor werknemers jonger dan 35 jaar. 
Het is een mooie mogelijkheid om 
je collega’s te leren kennen en een 
netwerk op te bouwen, heel handig 
als net je klaar bent met studeren’ 
aldus Koomen.

www.tebodin.bilfinger.com

Tips van de recruiter

1. Bij je cv geldt: less is more. 
Max. 2 A4’tjes lang.

2. Je cv moet scanbaar zijn, dus 
bullet points en geschreven 
tekst goed afwisselen.

3. Schrijf alleen een relevante 
brief, anders kun je het beter 
niet doen.

4. Gesprek: onderbouw 
je antwoorden en geef 
voorbeelden.

5. Denk na, maar volg vooral je 
gevoel bij de keuze voor een 
werkgever en baan.

Meer weten? Neem contact op 
met Michiel Jongebreur: 

m.jongebreur@tebodin.com
+31 70 348 03 82
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Resource Manager

VEEL MOGELIJK VOOR JONGE CONSULTANTS EN INGENIEURS BIJ TEBODIN
‘Ik werk graag voor Tebodin omdat het een internationaal opererend bedrijf is,’ zegt de Canadese Jenna Wamsley, 
die bijna drie jaar in Nederland woont en sinds anderhalf jaar aan de slag is als Safety Consultant bij advies- en 
ingenieursbureau Tebodin.


