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Trainee Economische Zaken & Werk 

Omschrijving trainee opdracht 

Het programma Economie en Werk is gericht op het creëren van meer werkgelegenheid in de stad en 

het verminderen van het aantal werkzoekenden. Binnen de gemeente is de afdeling Economische 

Zaken (EZ) hét aanspreekpunt voor ondernemers. De afdeling regisseert de economische 

beleidsvorming, ontwikkeling en dienstverlening binnen de gemeentelijke organisatie. EZ is het 

netwerkteam bij uitstek in de dynamische context van bedrijfsleven, kennisinstellingen en openbaar 

bestuur. 

Met de kennisinstellingen in de stad en een groot aantal innovatieve ondernemers heeft Groningen 

veel potentie in de kenniseconomie. In het economisch programma G-kwadraat vormt het onderdeel 

‘internationale kennisstad’ dan ook een belangrijk speerpunt. Energie, healthy ageing, ict en 

creatieve industrie zijn belangrijke thema’s voor de ontwikkeling van de economie en de 

werkgelegenheid in de stad Groningen. De stad wil - met de NG4 en in SNN-verband  - een meer 

prominente rol spelen in de noordelijke regionale economische ontwikkeling. 

De trainee die we zoeken krijgt de volgende opdracht:  

 (Europese en nationale) economische kansen in de kennisdomeinen (vooral energie) omzetten in 

concrete innovatieprojecten die werkgelegenheid opleveren. 

 Hierbij nadrukkelijk samenwerking zoeken met regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen  in 

Noord-Nederland op het gebied van innovatie en economie. 

We verwachten dat aan het einde van de traineeperiode een 5-tal nieuwe innovatieprojecten heeft 

opgezet die de economie van Groningen versterken. 

Voor de opdracht Economisch Zaken & Werk zoeken we een trainee die: 

• bij voorkeur een achtergrond heeft in economie, of bijvoorbeeld internationale betrekkingen.  

• ervaring heeft of kennis van projectmatig werken en in het opstellen van projectplannen.  

• een goede beheersing heeft van  de Engelse taal, en bij voorkeur ook de Duitse taal.  

• Recent HBO/WO afgestudeerd is. 

 

Gevraagde competenties:  

- stevige persoonlijkheid gericht op samenwerking 

- zelfstandig taken kunnen uitvoeren  

- netwerker  

- communicatief ingesteld  

- analytisch  

- resultaatgericht 
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Wat bieden we jou? 

De gemeente Groningen organiseert in samenwerking met GOA Publiek het traineeprogramma 

Stadstalent. Als trainee ga je 32 uur per week aan de slag bij je opdrachtgever voor de duur van 10 

maanden. De start van het traineeprogramma zal plaats vinden in april 2015. 

 Deelname in het traineeprogramma Stadstalent van de Gemeente Groningen 

 Persoonlijke aandacht en begeleiding 

 Een leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien 

 De mogelijkheid je uren flexibel in te delen 

 Aangename werksfeer in een dynamische omgeving 

 Loopbaanbegeleiding 

 Inschaling op basis minimumloon 

 

Solliciteren 

Stuur je CV en korte motivatie voor maandag 16 maart 2015 10.00 uur naar info@goapubliek.nl.   

GOA Publiek verzorgt als detacherende organisatie de werving voor de vacature. De selectie zal 

plaats vinden in samenwerking met de Gemeente Groningen. De gesprekken zullen plaats vinden in 

week 13/14. Contactpersoon GOA Publiek: Harald Grasdijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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