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Traineeship bij Mogelijk
Sta jij aan de start van je carrière en wil je een vliegende 
start maken? Bij Mogelijk hebben we een uniek Talent 
Programma voor HBO'ers en WO'ers.

Vacature

Starter

Traineeships

HBO of WO

40 uur p.w.

Heb jij een afgeronde hbo- of wo-opleiding en ben je super servicegericht, wil je in een zakelijke omgev-
ing werken en snel leren? Begin jouw carrière dan bij Mogelijk. Wij dagen je uit om het beste uit jezelf te 
halen, maken je bewust van klantbelang, de kracht van technologie en de warmte van menselijk contact. 
We zoeken diversiteit in achtergrond, studierichting en interesses.

Meedraaien op verschillende afdelingen
Je persoonlijke vaardigheden uitbouwen
Service- en commerciële gesprekken voeren
Kennis ontwikkelen op gebied van vastgoedfinan-
cieringen 
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Dit ga je doen

Commercieel en servicegericht 
Leergierig en nieuwsgierig
Harde werker 
Gedreven en gemotiveerd
Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
overleggen
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Dit ben jij

Per direct

https://www.mogelijk.nl/
Werken bij Mogelijk


Direct contact

0346 - 250 171 3046 - 782 200 werkenbij@mogelijk.nl

Vivian Bosscha
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Zo werkt solliciteren bij Mogelijk
Solliciteren

Je solliciteert

Upload of mail je 
CV en motivatie. Wij 
nemen contact met 

je op

Persoonlijk contact

Wij bellen jou om een 
persoonlijk gesprek in 

te plannen. 

Een live ontmoeting

We maken graag kennis 
met je in Breukelen om 

te kijken of het klikt.

1.
3.

2. Welkom bij Mogelijk!

Ben je akkoord met ons 
voorstel, dan kun je snel 

beginnen.

5.

4.

Vervolggesprek

Klikt het? Na een
 tweede gesprek maak

je kennis met je 
collega's.

Starter

Talent Programma Mogelijk Jouw persoonlijke mentor

In het Talent Programma van Mogelijk werk je in 12 
of 18 maanden tijd mee binnen de verschillende 
functiegebieden die Mogelijk hee� en ontdek je wat 
Mogelijk jou kan bieden. Je werkt actief aan het 
vergroten van je inhoudelijke kennis. In het eerste 
jaar is er veel aandacht voor je persoonlijke ontwik-
keling zodat je meer leert over wie je bent en wat 
het best bij je past.

Kom je net uit je studententijd, dan snappen we als 
geen ander dat het ook fijn is dat je een beetje bij 
de hand genomen wordt. Bij ons krijg je een vaste 
mentor. Dit is een collega binnen Mogelijk die jou 
helpt bij je vragen en praktische zaken. Daarnaast 
stomen wij je klaar om als young professional het 
verschil te kunnen maken in de wereld van 
vastgoedfinancieringen.

https://www.mogelijk.nl/
Werken bij Mogelijk
mailto:werkenbij@mogelijk.nl

