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Trainee eenheid Klant 
(vacaturekenmerk 560EKL) 

 
Omschrijving trainee opdracht: 

Bij de eenheid Klant van de Gemeente Assen  vindt het directe klantcontact plaats. De eenheid is 

volop in beweging:  een  verdergaande digitalisering waardoor de burgers van Assen steeds  meer 

producten zelf online kunnen regelen, de nieuwe taken op het gebied van het sociaal domein (WMO 

en jeugd) en de invoering van het zaakgericht werken zijn  maar enkele voorbeelden van de vele 

veranderingen. Ben jij op zoek naar een traineeship in een dynamische omgeving? Wil jij ervaring 

opdoen in een politiek bestuurlijke omgeving? Ben je ambitieus en heb je net je studie afgerond? 

Dan biedt de gemeente Assen je een interessante kans om te werken en te leren tegelijk.  

 

De trainee wordt gevraagd om:  

 Je gaat samen met het management werken aan de effectiviteit en kwaliteit van de 

dienstverlening en dienstverleningsprocessen. 

 Hierbij moet je denken aan zaken als: het opzetten en uitvoeren van Klantforum (onderzoek bij 

klanten hoe volgens hen de gemeentelijke dienstverlening er uit zou moeten zien), de 

effectiviteit en kwaliteit van toezicht en handhaving, hoe de zgn. 2e schil van het Klant Contact 

Centrum te organiseren, dossieronderzoek sociaal domein, doorontwikkeling 

contractmanagement. 

Voor de opdracht zoeken we een trainee die: 

Een achtergrond heeft bij voorkeur een achtergrond in bedrijfskunde of kwaliteitszorg of een 

daarmee vergelijkbare opleiding.  

Je herkent jezelf in het volgende trainee profiel: 

 Je bent een starter op de arbeidsmarkt 

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

 Hart voor de publieke zaak 

 Politieke en bestuurlijke sensitiviteit 

 Belangstelling voor openbaar bestuur 

 Je hebt een integrale, ondernemende en resultaatsgerichte aanpak  

 

Daarnaast beschik je, voor een succesvolle uitvoering van de trainee opdracht, over de volgende 

eigenschappen en voldoe je aan de selectiecriteria: 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden 

 Goed kunnen plannen en organiseren 

 Samenwerken 

 Analytisch vermogen 

 Gewoon doen en durven mentaliteit 

 Leervermogen 
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Wat bieden we jou? 

De gemeente Assen organiseert in samenwerking met andere gemeenten en GOA Publiek het 

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

van 12 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 het traineeprogramma: 

 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 en een groot netwerk 

 Start 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 maandag 24 april 12.00uur 

een persoonlijk bericht per mail. 

 

Stuur je CV en motivatie (max. 500 woorden) voor dinsdag 18 april 09.00uur naar info@goapubliek.nl 

onder vermelding van vacaturekenmerk 560EKL. 

 

We streven ernaar om de sollicitatiegesprekken plaats te laten vinden in week 18-19. De start van 

het traineeprogramma zal plaats vinden op 1 juni. GOA Publiek verzorgt als detacherende organisatie 

de werving voor de vacature. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen op 050 700 

13 23. Contactpersoon GOA Publiek: Harald Grasdijk (Projectleider) of Lisa Vinke (HR medewerker). 

 

 

 

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