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TRAINEE COMMUNICATIEMEDEWERKER 

vacaturekenmerk 310CWZ 

Werk in Zicht is het samenwerkingsverband voor de arbeidsmarkregio Groningen. De samenwerking 

bestaat tussen UWV en 27 (Groninger en Noord-Drentse ) gemeenten, inclusief SW bedrijven.  

De missie van Werk in Zicht is: We dragen bij aan een inclusieve arbeidsmarkt in onze regio.  

Het resultaat is dat: 

 Werkgevers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen; 

 Onderwijspartijen samen met ons de kansen voor kwetsbare  werkzoekenden van thuis naar  

school  of arbeid vergroten; 

Dit doen we samen, faciliterend, verbindend, slagvaardig en innovatief! 

 

Omschrijving trainee opdracht 

Als trainee ga je mee ontwikkelen aan de communicatiemiddelen ten behoeve van de interne en 

externe communicatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan folders, flyers en nieuwsbrieven; 

We vragen je om het social community platform van Werk in Zicht bij te houden en te activeren. Je 

kunt hierbij denken aan het “dagelijks” plaatsten van interessante berichten, ondersteuning bieden 

aan groepsbeheerders en workshops geven over mogelijkheden van intranet. Naast intranet ga je je 

actief bezig houden met het optuigen en bijhouden van Social Media kanalen van Werk in Zicht. 

 

Informatie over de afdeling 

Het gaat om traineeship in het ondersteuningsteam van Werk in Zicht. Dit team bestaat uit een vaste 

kern van 8 mensen die vanuit werkplekken binnen de gemeente Groningen werkzaamheden uitvoert. 

Als trainee werk je onder begeleiding van de communicatieadviseur in dit team en biedt je 

ondersteuning aan deze adviseur.  

Voor de opdrachten van Werk in Zicht zoeken we een trainee: 

Een gemotiveerd communicatietalent (met een opleiding in het vakgebied communicatie) met 

affiniteit voor social communities, websites en social media. Je draagt graag bij aan het ontwikkelen 

en onderhouden van communicatiemiddelen (zowel offline als online) ten behoeve van de 

samenwerking binnen Werk in Zicht. Je hebt het vermogen om zaken te begrijpen en om te zetten in 

eenvoudige begrijpbare onderdelen. 

Voor een succesvolle uitvoering van de trainee opdracht, beschik je over de volgende eigenschappen 

en voldoe je aan de selectiecriteria: 

 Je bent communicatief vaardig (Nederlands in woord en schrift) 

 Ondernemend en creatief 

 Inlevingsvermogen in gebruikers 

 Je hebt interesse in maatschappelijke vraagstukken 

 Kritisch en buiten de kaders durven te denken 
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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  

 

Wat bieden we jou? 

Als trainee ga je aan de slag bij je opdrachtgever voor de duur van 10 maanden (aantal uur in 

overleg). 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 (loopbaan)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 

 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 donderdag 3 maart een 

persoonlijk bericht per mail. De startdatum is in overleg maar kan op korte termijn plaats vinden. 

 

Stuur je CV en motivatie voor maandag 29 februari 2016 09.00uur naar info@goapubliek.nl onder 

vermelding van vacaturekenmerk 310CWZ.   

 

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 

 

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