
TOTAL is een organisatie die jong talent de kans biedt zich te ontwikkelen binnen een internationale omgeving. 
Het Young Talent Traineeship is een traject bedoeld voor afgestudeerde HBO-/of WO-starters. Tijdens dit 
traject kun je werkervaring opdoen in onze exploitatiemaatschappij Servauto Nederland BV en tegelijkertijd 
kennismaken met verschillende aspecten van Total, een internationale oliemaatschappij. 

Het TOTAL YOUNG TALENT TRAINEESHIP start met een functie als Stationsmanager op een TOTAL 
tankstation. Wij zorgen ervoor dat je de benodigde kennis, tools en coaching krijgt om van JOUW tankstation 
een succes te maken. Je kunt hierbij werken aan vaardigheden als management,  commercieel inzicht en 
communicatieve eigenschappen. Daarnaast bieden we je de ruimte om jouw kennis en ideeën over RETAIL, 
MARKETING en MANAGEMENT in de praktijk te brengen. Uiteraard word je hierin door je leidinggevenden en 
door een persoonlijke coach ondersteunt. 

Tijdens het doorlopen van jouw traject op het tankstation bieden wij je de mogelijkheid je te oriënteren op jouw 
mogelijke vervolgstappen. TOTAL biedt, bij goed functioneren, de mogelijkheid om op een van de afdelingen op 
het hoofdkantoor aan een vervolgtraject te beginnen. Hierbij kun je werkervaring opdoen binnen de door jou 
gekozen branche en doorgroeien naar een functie die bij jouw ambities past. 

Ben jij die starter (HBO/WO) die op zoek is naar een uitdagende start van je loopbaan waarbinnen je jezelf 
uitstekend verder kunt ontwikkelen? Heb jij passie voor Retail en beschik je over ondernemingsgeest en 
uitstekende sociale vaardigheden? Start je loopbaan bij TOTAL en energize your career! 

Total Nederland richt zich op de circa 850 collega’s van Servauto Nederland BV, de 100% dochteronderneming 
die in Nederland ruim 100 tankstations exploiteert. We zijn een internationale organisatie waar veel ruimte is 
voor ondernemen en persoonlijke ontwikkeling. Om onze groei op succesvolle wijze te kunnen doorzetten zijn 
wij voor de regio Randstad op zoek naar een ambitieuze starter voor ons traineeship-programma. 

Energize your future!

Energize your career!

TOTAL YOUNG TALENT TRAINEESHIP

GEZOCHT!



Ondernemerschap, organisatietalent en initiatief! Verder verwachten we van een (toekomstig) leidinggevende 
goede persoonlijke eigenschappen zoals communicatieve- en sociale vaardigheden. Je bent commercieel 
gedreven en hebt oog voor verbetering op het gebied van klantgerichte service. Verder heb je:

Wat verwachten we van je?

Een uitdagend ontwikkelingstraject in een internationale organisatie. Je wordt hierbij stap voor stap begeleidt 
naar een managementpositie op een Total tankstation. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om veel te leren en 
ervaring op te doen binnen een internationale organisatie. Verder bieden wij: 

ben je verantwoordelijk voor een schone en veilige werkomgeving

Je zorgt dat gasten van het station kunnen rekenen op de kwalitatieve service die TOTAL biedt

begeleid en coach je collega's op het station

zorg je voor een enthousiast team met een optimale bezetting

Verder heb je een actieve rol in verschillende Retail-projecten.

een afgeronde HBO of WO opleiding (bij voorkeur met een retail achtergrond)

Maximaal 1 jaar afgestudeerd na het behalen van je HBO of WO-diploma

Affiniteit met retail en commercie

Je bent stressbestendig en presteert onder druk

In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer

Een aanstelling binnen Servauto Nederland BV, de dochteronderneming van Total Nederland die onze 
tankstations exploiteert

Een uitdagende functie met ruimte voor eigen inbreng en ideeën

Een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

Zeer ruime opleidingsmogelijkheden

Doorgroeimogelijkheden binnen de Total-groep, zowel nationaal als internationaal 

Wat kunnen wij je bieden?

In het TOTAL Young Talent Traineeship zul je de eerste zes maanden meelopen als assistent-stationsmanager op 
een Total tankstation. De stationsmanager zal je in deze periode opleiden en coachen zodat je na zes maanden 
klaar bent om zelfstandig een Total station aan te sturen. 

In de functie van stationsmanager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de commerciële 
uitvoering van het door onze organisatie opgestelde strategie.  Je herkent de kwaliteiten van jouw team en zorgt 
ervoor dat de gezamenlijke stationsdoelen behaald worden. Daarnaast:

TOTAL Young Talent Traineeship

GEZOCHT!

Dan kun je contact opnemen met mevrouw Tamara van Dorp, HR Advisor. Voor vragen kun je 
bellen naar 070-3180680. Je sollicitatiebrief en CV kun je sturen naar: tamara.van-dorp@total.com

Wil je meer informatie over deze functie?
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