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TRAINEE ONDERZOEK & STATISTIEK 

vacaturekenmerk 303OST 

 

“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 

De trainee zal opdrachten gaan uitvoeren voor de onderzoeksafdeling van de Gemeente Groningen. 

Je levert een bijdrage aan verschillende onderzoeksopdrachten die het komende jaar uitgevoerd 

gaan worden.  Op jaarbasis voert de afdeling Onderzoek & Statistiek circa 70 onderzoeken uit over 

allerlei onderwerpen die spelen in de stad.  

 

Eén van de opdrachten zal zijn om een bijdrage te leveren aan het project Fraude-detectie. Het doel 

van dit project is om een voorspellingsmodel te ontwikkelen dat bijdraagt aan de bestrijding van 

uitkeringsfraude. Deze opdracht doen wij voor de afdeling Rechtshandhaving.  

Informatie over de afdeling 

Onderzoek en Statistiek Groningen (kortweg O&S Groningen) is de onderzoeksafdeling van de 

gemeente. De afdeling doet beleidsonderzoek en houdt gegevens bij over de gemeente Groningen. 

Hiermee leveren we informatie die behulpzaam is bij het ontwikkelen en evalueren van beleid. Onze 

missie is dan ook: basis voor beleid!  

 

O&S verricht allerlei vormen van beleidsonderzoek: van klanttevredenheidsonderzoek 

tot  stadspanelonderzoek, van prognoses tot MKBA,  van focusgroepen tot monitoring. De 

onderzoekers van O&S zijn methodisch breed georiënteerd.  

Voor diverse onderzoeken werken wij met complexe, soms ongestructureerde en omvangrijke 

database systemen. Onze uitdaging is om door middel van DataScience technieken nog een stap 

verder te gaan. Naast het analyseren van data en het zoeken naar verbanden (datamining) willen we, 

op basis van data, ook voorspellingen doen (predictive analytics). 

 

Voor de opdracht van Onderzoek en Statistiek zoeken we een trainee die: 

Een afgeronde wetenschappelijke opleiding heeft in bijvoorbeeld Econometrie, Sociale 

wetenschappen (research master) of ruimtelijke wetenschappen. Als trainee kan je specifieke 

wensen en belangen van opdrachtgevers herkennen en vertalen naar onderzoeksactiviteiten. Je 

zoekt actief de samenwerking op en weet een goede werksfeer te creëren. Je hebt affiniteit met 

kwantitatief onderzoek en het bewerken en analyseren van grote databestanden.  
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Voor een succesvolle uitvoering van de trainee opdracht, beschik je over de volgende eigenschappen 

en voldoe je aan de selectiecriteria: 

 Plannen van werkzaamheden en bewaken van de voortgang 

 Omgevingssensitiviteit 

 Kennis van statistische methoden, technieken en modelontwikkeling 

 Kennis van statistische software zoals SPSS, SAS, R en/of STATA 

 Basiskennis van databases en datastructurering 

 

Je herkent jezelf in het volgende trainee profiel: 

 Je bent een starter op de arbeidsmarkt 

 Je bent recent afgestudeerd 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? 

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 (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.  
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Op woensdag 9 maart van 09.00 uur tot 12.30 uur ben je beschikbaar voor een selectiedag in 

Groningen, Mediacentrale. 

 

Na de selectiedag streven we ernaar om de sollicitatiegesprekken plaats te laten vinden in week 

11/12/13. De start van het traineeprogramma zal plaats vinden op maandag 11 april 2016. 

 

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

vermelding van vacaturekenmerk 303OST.   

 

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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