
                                   

www.goapubliek.nl 

 

 

TRAINEE SPORT & RECREATIE  

vacaturekenmerk 301WSR 

 

“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 gemeente en de Sportkoepel (vertegenwoordiging van alle sportverenigingen) hebben 

gezamenlijk een ontwikkelagenda opgesteld om een aantal forse verbeteringen aan te brengen in het 

Sportdomein.  Een deel van deze agenda is vervolgens opgenomen in de nieuwe Sportnota ‘Sport in 

beweging’.   

 

De trainee gaat redelijk zelfstandig met één of meer van ondergenoemde opdrachten aan de slag.  

 de financiën inzichtelijk maken waardoor de beschikbare middelen efficiënter ingezet 

kunnen worden en verenigingen zelf beter kunnen bepalen welke bijdrage zij kunnen 

leveren.  

 het creëren van een gelijk speelveld. Op dit moment zijn er veel verschillende afspraken met 

verenigingen over het gebruik van faciliteiten, de betaling etc. Verenigingen willen daar veel 

meer gelijkheid in brengen. Daar spelen ook een aantal juridische zaken een rol.  

 verenigingen hebben veel wensen, meer dan budgettair mogelijk is. Door co-creatie is meer 

mogelijk. Er liggen een aantal concrete problemen die met behulp van co-creatie opgelost 

kunnen worden.  

 

Informatie over de afdeling 

De Werkmaatschappij Sport en Recreatie is de uitvoeringsorganisatie voor sport in de gemeente 

Groningen. Het primaire doel van de gemeente is zoveel mogelijk mensen laten sporten, sport 

bereikbaar houden voor iedereen. Wij faciliteren die doelstelling. Een werkmaatschappij is een 

redelijk zelfstandig onderdeel van de gemeente, het is een overheidsbedrijf. We ontvangen 20 

miljoen uit de algemene middelen maar we moeten zelf zo’n 6 miljoen inverdienen.  

 

We beheren en verhuren alle sportvelden, sporthallen en gymlokalen. We zorgen ervoor dat zoveel 

mogelijk sporters schoon, heel en veilig kunnen sporten. Daarnaast hebben we de twee overdekte 

zwembaden, twee openluchtbaden en het Sportcentrum Kardinge: een multifunctioneel 

Sportcentrum met zwemmen, ijs en nog veel meer. 

 

Het beheer van de accommodaties is geen technische aangelegenheid. We proberen samen met 

sportverenigingen onze middelen zo optimaal mogelijk in te zetten. Dat vereist veel overleg met 

sportverenigingen. Sport is een politiek gevoelig onderwerp.  
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Er werken ongeveer 100 medewerkers bij de werkmaatschappij. Sportmedewerkers, 

accommodatiebeheerders, medewerkers technisch dienst, marketeers, planners, accommodatie 

verhuurders, en managers . 

 

Voor de opdracht van Werkmaatschappij Sport en Recreatie zoeken we een trainee die: 

Affiniteit heeft met sport en makkelijk op diverse niveaus kan communiceren. Je weet te schakelen 

tussen politiek, beleid, uitvoering, de sportvereniging en de sporter.  Daarnaast ben je creatief, neem 

je een stevige persoonlijkheid mee en kan je zelfstandig werken binnen verschillende kaders 

(beleidsmatig, financieel juridisch). Je bent praktijk ingesteld en gericht op uitvoering. 

 

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

en voldoe je aan de selectiecriteria: 

 Omgevingssensitiviteit  

 Klantgerichtheid 

 Resultaatgericht handelen  

 Plannen en organiseren 

 

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? 

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 
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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 donderdag 3 maart een 

persoonlijk bericht per mail.  

 

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 301WSR. 

 

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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