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Trainee Concernstaf - Woordvoerder 

(vacaturekenmerk 512CW) 

 

“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 

Ben jij dat communicatietalent dat zich thuis voelt in een hectische bestuurlijke omgeving als die 

van Groningen? Waar een dag bijna nooit zo gaat als je van tevoren had bedacht? Waarbij 

loyaliteit aan je bestuur en bestuurder belangrijk is, maar waar je eigen opvatting er minstens zo 

toe doet? Wie weet ben jij dan degene die ons team woordvoerders komt versterken! 

 

Als woordvoerder 

• ondersteun je bestuurder en bestuur bij alles wat met communicatie te maken heeft; 

• werk je zowel reactief (er gebeurt iets onverwachts, hoe te handelen) als proactief (je 

adviseert over positionering en profiel, bedenkt daar een strategie bij en koppelt dat aan 

concrete acties); 

• voer je uit: je staat o.a. de pers te woord, schrijft of redigeert persberichten en andere 

uitingen in de (sociale) media, bereidt publieke optredens voor en schrijft speeches.  

 

Je werkt voor het college van B&W als geheel, maar daarbij ben je specifiek werkzaam voor twee 

wethouders.  

Je zult in eerste instantie de minder complexe dossiers en taken krijgen, zoals bijvoorbeeld het 

schrijven van persberichten. Jouw collega’s (woordvoerders en bestuursadviseurs) ondersteunen en 

adviseren jou daarbij.  

 

Informatie over de afdeling/team 

Het team bestaat uit 4 woordvoerders en is onderdeel van de Concernstaf. Samen met 

bestuursadviseurs en secretaresses vormen de woordvoerders de directe ondersteuning van een 

bestuurder. Dit team vormt tegelijkertijd jouw klankbord en vangnet.  

 

Voor de opdracht van de concernstaf zoeken we een trainee: 

 

Wij vragen 

• affiniteit met het woordvoerderschap 

• een uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen  

• een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn 

• uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden 

• HBO-werk- en denkniveau (richting: Communicatie) 

• aantoonbare affiniteit met sociale en traditionele media  

• er plezier in heeft om zich te ontwikkelen in een hectische omgeving 

• leergierig is en durft te leren van fouten 
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Competenties 

 

Omgevingsbewust | als woordvoerder moet je goede kennis hebben van maatschappelijke en 

politieke ontwikkelingen om scherp en adequaat te kunnen adviseren en handelen 

 

Stevig | in je functie zal je - in het belang van je bestuurder of bestuur - ook tegen de heersende 

opvatting moeten kunnen adviseren. Ook heb je de stevigheid iets in beweging te zetten bij collega-

afdelingen. 

  

Teamspeler | je werkt nauw samen met de andere woordvoerders, de andere collega’s die B&W 

ondersteunen en de rest van de organisatie. 

 

Stressbestendig | in deze functie is het nodig dat je rustig blijft als de wereld om je heen in brand lijkt 

te staan 

 

Daarnaast herken jij 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 

Trainee050. Als trainee ga je 36 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: 

Solliciteren kan tot uiterlijk 21 augustus. Na je sollicitatie ontvang je binnen twee werkdagen een 

bevestiging van ontvangst. De kandidaten die worden uitgenodigd voor de vervolgprocedure 

(gesprek) ontvangen uiterlijk op vrijdag 25 augustus een persoonlijk bericht per mail. Daarna zal nog 
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een gesprek met de afdeling plaatsvinden. We streven ernaar om uiterlijk 11 september met het 

traineeship te starten. 

 

Stuur je CV en motivatie (max 500 woorden) voor maandag 21 augustus 09.00 uur naar 

info@goapubliek.nl onder vermelding van vacaturekenmerk 512CW 

 

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: tot 15 augustus Nienke Scheeringa, vanaf 16 augustus Harald 

Grasdijk. 

 

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


