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Trainee Inwoner Contact Centrum (ICC) – gemeente Haren  
(vacaturekenmerk 521ICC) 

De Gemeente Haren neemt als werkgever in de regio haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
serieus. Daarom biedt de gemeente in nauwe samenwerking met de GOA Publiek een traineeship aan 
om recent afgestudeerde talenten te ondersteunen bij de eerste stap in hun carrière. 
 
Omschrijving trainee opdracht: 
In het kader van de organisatieontwikkeling, waarin de externe oriëntatie en de rol van de 
dienstverlening daarin, een belangrijk onderwerp vormen, willen wij onderzoeken hoe wij het de 
burgers nog makkelijker kunnen maken en onze dienstverlening nog efficiënter. De steeds 
veranderende wetgeving met betrekking tot de privacy en de verdergaande digitalisering van de 
dienstverlening spelen daarbij zeker ook een rol.  
 
We zoeken daarbij hulp van een trainee die zich met name bezig zal houden met publieke zaken.  
 
De hulp van een trainee is gericht op het uitwerken en mede ontwikkelen van ons ICC in deze 
veranderingen. Dat gebeurt o.a. door onderzoek van de verbetermogelijkheden door analyse van de 
beschikbare gegevens en processen. Om dit op een adequate manier te kunnen doen en om tot 
goede adviezen te komen is het meedraaien in ons ICC noodzakelijk.   
 
De werkzaamheden kunnen breed zijn en op onderdelen ook versmallen:  

 Onderzoek en advies naar de verbetermogelijkheden in de dienstverlening. 

 Analyse en evaluatie huidige processen en verbetervoorstellen daarop maken. 

 Uitvoering aan de frontoffice van alle publiekstaken. 

 Bijdrage leveren aan de uitvoering van audits binnen ICC en op basis van de adviezen 
daarvan verbetervoorstellen schrijven.  

 
Informatie over de gemeente Haren en het team: 
Net als de wereld om ons heen, is de gemeente Haren volop in beweging. Dit doen we door middel 
van  “de Harense Kracht”, een organisatieontwikkelingstraject die enerzijds de organisatiestructuur 
logischer heeft ingedeeld en zich anderzijds bezig houdt met een aantal thema’s die we vanaf 2017 
verder gaan ontwikkelen. Dit doen we met z’n allen door zowel op afdelingsniveau, als met 
ambassadeurs uit de organisatie te werken aan de in- en externe samenwerking, 
resultaatgerichtheid, externe oriëntatie, de in- en externe processen, maar ook op houding en 
gedrag.  
 
Het Inwoner contact centrum is ondergebracht bij de afdeling Externe dienstverlening, Sociaal 
Domein. Het team bestaat uit een teamcoördinator, 6 receptionist/telefonisten, 8 administratief 
medewerkers en 2 specialisten. Het ICC is het visitekaartje en eerste aanspreekpunt van de 
organisatie en heeft een goede dienstverlening hoog in het vaandel staan.  
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Voor de opdracht zoeken we een trainee die: 
Je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding Juridische dienstverlening of Bedrijfskunde. We zoeken 
een trainee met een frisse blik op dienstverlening, digitale ontwikkeling op het gebied van burger-
/publiekszaken die communicatief en analytisch wel wat in zijn/haar mars heeft. We vinden het 
belangrijk dat je procesmatig kunt denken. We zoeken iemand die de stappen kan overzien die nodig 
zijn om tot een resultaat te komen en die overtuigend kan brengen. Daarnaast kun je zelfstandig 
werken, heb je een open houding en ben je nieuwsgierig om te leren.  We verwachten ook een 
kritische blik, je mag ons -gevraagd en ongevraagd- ook een spiegel voorhouden. 
 
Daarnaast beschik je, voor een succesvolle uitvoering van de trainee opdracht, over de volgende 
eigenschappen en voldoe je aan de selectiecriteria: 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden 

 Samenwerken 

 Analytisch vermogen 

 Je bent kritisch maar constructief 

 Gewoon doen en durven mentaliteit 

 Leervermogen 
 

Je herkent jezelf in het volgende trainee profiel: 

 Je bent een starter op de arbeidsmarkt 

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

 Je hebt affiniteit met de regio en de gemeente Haren  

 Hart voor de publieke zaak maar ook voor wat in de samenleving leeft 

 Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit  
 
Wat bieden we jou? 
De gemeente Haren organiseert samen met andere gemeenten in samenwerking met GOA Publiek 
het traineeprogramma. Als trainee ga je 32 uur per week aan de slag bij de gemeente voor de duur 
van 10 maanden. Deelname aan het traineeprogramma omvat een aantal pijlers waardoor je naast 
het opdoen van werkervaring ook wordt klaargestoomd om een startersfunctie te kunnen betreden. 
Meer informatie over het traineeprogramma kun je lezen op www.goapubliek.nl/traineeship  
 
Daarnaast biedt het traineeprogramma: 

 Persoonlijke aandacht en begeleiding 

 Een leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien 

 De mogelijkheid je uren flexibel in te delen 

 Een aangename werksfeer in een dynamische omgeving 

 Loopbaanbegeleiding 

 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 31 maart een 
persoonlijk bericht per mail. 
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In week 14, op 4 april van 09.00 uur tot 12.30 uur ben je beschikbaar voor een selectiegesprek in 
Haren.  
 
De start van het traineeprogramma zal plaats vinden op 01 mei 2017. 
 
Stuur je CV en motivatie (max 500 woorden) voor maandag 27 maart 2017 09.00 uur naar 
info@goapubliek.nl onder vermelding van vacaturekenmerk 521ICC 
 
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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