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Trainee Interreg VB project Like!  
(vacaturekenmerk 501PRL) 

“De Gemeente Groningen neemt als werkgever in de regio haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid serieus. Daarom heeft de gemeente in nauwe samenwerking met de GOA 

Publiek een traineeship ontwikkeld om recent afgestudeerde talenten te ondersteunen bij de eerste 

stap in hun carrière”. 

 

Omschrijving trainee opdracht 

De gemeente Groningen is Lead Beneficiary voor het Interreg VB project Like! Building a local digital 

innovation culture. In dit project werkt de gemeente Groningen samen met 4 landen in de Noordzee- 

regio op innovatieve thema’s op het gebied van dienstverlening (smart services), innovatiecultuur 

(hostmanship en digital skills) en open data (digital dna for cities). De deelnemende landen zijn 

Nederland, Duitsland, Denemarken, Engeland en België. In totaal zijn er 10 projectpartners. De 

voertaal van het project is Engels. In een periode van 3 jaar (het project eindigt op 1 oktober 2019) 

moeten er 9 transnationale pilots worden uitgevoerd op bovenstaande thema’s.  

 

Informatie over de directie/afdeling 

De directie Publieke Dienstverlening gaat over de afdelingen Burgerzaken, het KCC en Belastingen. 

Het KCC is de organisatie unit van waaruit dienstverlening voor burgers en bedrijven wordt verleend. 

Het uitgangspunt is dat vragen van burgers en bedrijven zoveel als mogelijk is in een keer worden 

beantwoordt. We willen vermijdbaar klantcontact voorkomen en zetten hierom ook steeds meer in 

op goede informatievoorziening via het digitale kanaal, zodat burgers/bedrijven op een door henzelf 

gekozen tijdstip de door hen gevraagde informatie kunnen vinden. Het KCC is een relatief jonge unit 

en is nog steeds sterk in ontwikkeling. Bij Burgerzaken gaat het vooral over diensteverlening aan 

burgers, de afgifte van persoonlijke documenten en het vastleggen van  bepaalde rechtsfeiten zoals 

een huwelijk of aangifte van geboorte of overlijden. De meeste taken hebben een directe relatie met 

de Basisregistratie Persoenen (BRP). Bij de afdeling Burgerzaken is in 2014 een organisatie-

ontwikkelingstraject ingezet gericht op optimalisering van de dienstverlening. Daarbij wordt o.m. 

aangehaakt bij de landelijke programma’s zoals de Digitale Agenda 2020 en samenwerking gezocht 

met het Europese programma Like! maar ook vanuit de afdeling /organisatie zelf zijn projecten 

benoemd die verder geïnitieerd moeten worden.   

 

Voor de opdracht project Like! zoeken we een trainee die bereidt is om:  

 Een of meerdere (deel) pilots op het terrein van dienstverlening/innovatie mee te helpen 

opzetten, ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met de projectleiders en manager van het 

Like! project (momenteel wordt er gewerkt aan de inventarisatie van mogelijke pilots)  

 Mee te helpen bij het uitwerken en ondersteunen van projecten die in het kader van de 

innovatie dienstverlening voor Burgerzaken zijn gepland  

 Deel te nemen aan transnationale workshops (inclusief het presenteren van resultaten en het 

deelnemen aan discussies over de voortgang van de pilots) 

 Organisatorische taken rondom de pilots redelijk zelfstandig uitvoeren (intern organiseren van 

werkgroepen, overleggen, presentaties, communicatie etc.) 
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Voor een succesvolle uitvoering van de trainee opdracht, beschik je over de volgende 

eigenschappen en voldoe je aan de gevraagde selectiecriteria: 

 Goede spreek- en schrijfvaardigheid in de Engelse taal 

 Affiniteit met het uitvoeren van innovatieve pilots in internationale context 

 Zelfstandig werker, met oog voor de internationale context van het project 

 Gestructureerd werker, die toewerkt naar de benodigde projectdoelen.  

 Vaardig met Social Media en communicatie in het algemeen 

 Landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van innovatieve dienstverlening lokaal 

kunnen vertalen  

 Resultaat- en samenwerkingsgerichtheid  

 

Je herkent jezelf in het Trainee050-profiel: 

 Je bent een starter op de arbeidsmarkt 

 Je bent recent afgestudeerd HBO/WO  (max. 2 jr) 

 Je hebt affiniteit met Groningen en de toekomst van de Stad 

 Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit  

 Hart voor de publieke zaak 

 

Wat bieden we jou? 

De gemeente Groningen organiseert in samenwerking met GOA Publiek het traineeprogramma 

Trainees050. Als trainee ga je 32 uur per week aan het werk bij de opdrachtgever voor de duur van 

10 maanden. Het traineeprogramma bestaat uit een viertal pijlers waardoor je naast het opdoen van 

werkervaring ook kennis gaat maken met de gemeentelijke organisatie en het ambtelijk 

vakmanschap. Meer informatie hierover kun je terugvinden op www.goapubliek.nl/traineeship 

 

Binnen de pijlers worden diverse workshops, trainingen, intervisies en andere bijeenkomsten 

georganiseerd (of je gaat deze zelf organiseren). Daarnaast biedt Trainee050: 

 Een leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien 

 Een aangename werksfeer in een dynamische omgeving 

 De mogelijkheid je uren flexibel in te delen 

 Persoonlijke aandacht en begeleiding 

 Loopbaancoaching 

 Inschaling op CAR UWO 4.0 

 Je wordt uitgezonden door GOA Publiek, ABU cao is van toepassing 

 

Solliciteren? 

Voordat je gaat solliciteren is het van belang om op de hoogte te zijn van de selectieprocedure: 

Na je sollicitatie ontvang je binnen twee werkdagen een bevestiging van ontvangst. De kandidaten 

die worden uitgenodigd voor de vervolgprocedure ontvangen uiterlijk op vrijdag 17 maart een 

persoonlijk bericht per mail.  

 

Op woensdag 22 maart van 09.00 uur tot 12.30 uur ben je beschikbaar voor de selectiedag 

(speeddate) in Groningen, Mediacentrale. 
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Na de selectiedag streven we ernaar om de sollicitatiegesprekken plaats te laten vinden in week 

13/14. De start van het traineeprogramma zal plaats vinden op 01 mei 2017. 

 

Stuur je CV en motivatie (max 500 woorden) voor maandag 13 maart 09.00 uur naar 

info@goapubliek.nl onder vermelding van vacaturekenmerk 501PRL 

 

GOA Publiek verzorgt de werving voor de vacature. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact 

opnemen op 050 700 13 23. Contactpersonen GOA Publiek: Harald Grasdijk - Projectleider, Lisa Vinke 

- HR medewerker. 

 

Acquisitie n.a.v. deze opdracht wordt niet op prijs gesteld 
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