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Trainee Communicatie Uitvoering 
(vacaturekenmerk 412COM) 

“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: 

Wij zoeken een communicatietrainee die voor ons een ‘Newsroom’ gaat opzetten. Deze opdracht 

bestaat uit een onderzoeksdeel naar bestaande Newsrooms die er al bij diverse overheden en 

bedrijven zijn (o.a. Interpolis, Buitenlandse Zaken, gemeenten Delft, Utrecht en Den Haag), het 

opstellen van een plan van aanpak hoe in Groningen tot een Newsroom050 te komen. Het 

operationaliseren van de Newsroom is een logische vervolgstap in de opdracht van de trainee.  

De trainee doet dit samen met inhoudsdeskundige collega’s met grote affiniteit met social media, 

webcare en effectmeting van onze communicatie-inspanningen. In een ‘Newsroom’ komen o.a. 

klantcontact, luisteren, analyseren en woordvoering/reageren samen. Een plek binnen de organisatie 

waar we continu monitoren wat er over de organisatie wordt gezegd om daar, als nodig, snel op te 

kunnen reageren vanuit diverse (communicatieve) disciplines. 

 

Zie als extern voorbeeld ook de video in de volgende link: 

https://www.frankwatching.com/archive/2016/07/06/newsroom-voor-gemeenten-zo-pakken-delft-utrecht-het-aan-cases/ 

 

Informatie over de afdeling Communicatie: 

De gehele afdeling Communicatie SSC (Advies en Uitvoering) ondersteunt opdrachtgevers bij het 

uitdenken en (soms deels) uitvoeren van een goede communicatieaanpak.  

Ook helpen wij opdrachtgevers met het luisteren naar de buitenwereld, met het naar binnen halen 

van de buitenwereld. Op die manier weten wij als gemeente wat er leeft onder burgers en kunnen 

wij burgers beter, vaker en plezieriger faciliteren en beter laten participeren.  

Door gericht en goed te luisteren (o.a. door webcare) weten we ook wat de effecten zijn van onze 

communicatie-inspanningen. Met andere woorden: we kunnen aantonen welk kanaal, welk middel, 

welke boodschap werkt en welke niet.  

 

De afdeling Communicatie Uitvoering levert vooral advies over inzet van kanalen en middelen, helpt 

met ‘luisteren’ en levert ook daadwerkelijk producten en ‘handjes’. De webredactie, de 

nieuwsredactie en team Vormgeving zijn onderdeel van de afdeling Communicatie Uitvoering. Social 

media, webcare, monitoring, luisteren naar de buitenwereld, contact met burgers, direct en indirect 

(via het KCC) zijn belangrijke taken van (ook) de afdeling Communicatie Uitvoering.  
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Voor de opdracht opstellen indicatoren zoeken we een trainee die: 

Een HBO/WO afgestudeerd communicatietalent met bijzondere aandacht voor social media, 

webcare en monitoring. Je hebt kennis van issue analyse, bent sterk in ‘breed’ denken om vervolgens 

tot een concreet plan te komen, een denkende doener. 

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 Groningen en de toekomst van de Stad 

 Hart voor de publieke zaak 

 Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit  

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 luisteren 

 Pro-actief met hands-on mentaliteit 

 Zelfstandig 

 Samenwerkend 

 Resultaatgericht 

Wat bieden we jou? 

De gemeente Groningen organiseert in samenwerking met GOA Publiek het traineeprogramma. Als 

trainee ga je 32 uur per week aan de slag bij je opdrachtgever 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: 

 De gemeentelijke organisatie 

 Ambtelijk vakmanschap 

 Persoonlijke en professionele ontwikkeling 

 Arbeidsmarktvaardigheden 

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

georganiseerd (of ga je deze zelf organiseren). 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 
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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 vrijdag 23 september 17.00uur 

een persoonlijk bericht per mail.  

Op woensdag 5 oktober van 09.00 uur tot 12.30uur ben je beschikbaar voor een speeddatesessie 

op de selectiedag in Groningen, Mediacentrale. 

We streven ernaar om de sollicitatiegesprekken plaats te laten vinden in week 41/42. De start van 

het traineeprogramma zal plaats vinden op 7 november 2016. 

Stuur je CV en motivatie voor maandag 19 september 09.00uur naar info@goapubliek.nl onder 

vermelding van vacaturekenmerk 412COM. 

 

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) 

 

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