
 

 
 

 

 

 

Trainee Groningen Bereikbaar 

(vacaturekenmerk 610GRB) 

 

“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 

Groningen Bereikbaar biedt met het programma mobiliteitsmanagement maatregelen voor ‘slim reizen 

en werken’. De aanpak is gericht op het veranderen van gewoontes en het gedrag van reizigers die 

dagelijks - veelal uit de regio - naar de stad Groningen komen om te werken of studeren. Samen met 

partneroverheden, -bedrijven en het onderwijsveld worden maatregelen ingezet om de drukte tijdens 

de spits te verminderen. Essentieel in de aanpak is de onderlinge samenwerking. De trainee heeft de 

opdracht om dit speelveld te ondersteunen. Hierbij gaat het om het ondersteunen van lopende 

programma's die duurzame reisalternatieven bevorderen. Binnen het mobiliteitsmanagementteam 

ondersteun je de medewerkers bij het uitzetten van fiets- en ov-maatregelen, je werkt aan het 

organiseren van themabijeenkomsten en je biedt ondersteuning aan de werkgeversaanpak. 

 

Informatie over de directie/afdeling 

Groningen wil ook in de toekomst een aantrekkelijke bestemming zijn. Daarom wordt er in- en rond de 

Stad fors geïnvesteerd in wegen, bruggen, stations, rails en fietspaden. Zo gaat de komende jaren de 

zuidelijke ringweg op de schop, worden het Hoofdstation, stationsgebied en spoor ingrijpend 

verbouwd en starten de activiteiten voor het Oosterhamriktracé.  Alle investeringen hebben tot doel 

de bereikbaarheid van de stad Groningen te verbeteren en de Noordelijke economie te versterken. 

Echter de werkzaamheden zijn zo omvangrijk dat ze tijdelijk nadelige gevolgen hebben voor de 

bereikbaarheid van de stad Groningen. Het bedrijfsleven, de overheid en vele andere partners houden 

de stad en regio tijdens deze werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar. Met Groningen Bereikbaar 

zorgen we voor een goede samenwerking en een gecoördineerde aanpak van de projecten en 

werkzaamheden.  

 

Groningen Bereikbaar:  

 Stemt projecten op elkaar af om de verkeershinder te beperken’ 

 Informeert over wegwerkzaamheden, reistijden en reisalternatieven 

 Stimuleert anders reizen en werken 

 

Groningen Bereikbaar is een projectorganisatie waarin alle beheerders van wegen, bruggen en spoor 

intensief samenwerken. De organisatie bestaat uit: de gemeente Groningen, de provincie Groningen, 

Rijkswaterstaat, ProRail, Regio Groningen-Assen en de provincie Drenthe. Uniek aan deze 

samenwerking is het feit dat de werkgevers (bedrijven en non-profitorganisaties) een plaats hebben in 

de stuurgroep. 



                                              
 

 
 

 

Voor de opdracht zoeken we een trainee die: 

Ondersteuning biedt aan het team mobiliteitsmanagement. Je werkt aan lopende projecten, 

waaronder de werkgeversgerichte aanpak en gaat aan de slag met het organiseren van 

themabijeenkomsten om bedrijven te informeren over slimmer reizen en werken.  

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

en voldoe je aan de gevraagde selectiecriteria: 

 

Je hebt een aantoonbaar HBO/WO werk- denkniveau op het gebied van planologie, communicatie of 

psychologie. Verder zoeken we iemand die kennis heeft van Outlook en Excel, die een vlotte pen heeft 

en de kwaliteit bezit om te kunnen organiseren. Daarnaast heb je ervaring met het doen van 

onderzoek en het analyseren van data. Verder ben je van nature een netwerker en heb je affiniteit met 

de toekomst van de stad Groningen. Kennis op het gebied van mobiliteit en gedragsverandering is een 

pre. We vinden het belangrijk dat je daadkrachtige bent en graag samenwerkt. Iemand die eigenzinnig 

is en tegelijkertijd meegaand. Vlot van begrip en tegelijkertijd durft te vragen als het net niet helemaal 

duidelijk is. Een bewaker van de grote lijn die ook op details de diepte in kan. Passie, energie en 

beleving net zo belangrijk vindt als tijd, geld en inhoud. 

 

Je beschikt over de volgende kerncompetenties:  

 Doelgericht handelen 

 Plannen en organiseren 

 Adviesvaardig 

 Netwerkvaardigheid 

 Integraal werken 

 Samenbindend oordeelsvorming  

 Aanpassingsvermogen 

 

Je herkent jezelf in het Trainee050-profiel: 

 Je bent recent afgestudeerd HBO/WO  (max. 2 jr) 

 Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  aandragen bij je start van het traineeship 

 Je hebt affiniteit met Groningen en de toekomst van de Stad 

 Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit  

 Hart voor de publieke zaak 

 

Wat bieden we jou? 

De gemeente Groningen organiseert in samenwerking met GOA Publiek het traineeprogramma 

Trainee050. Als trainee ga je 32 uur per week aan het werk bij de opdrachtgever voor de duur van 10 

maanden (binnen de 32 uur heb je een dagdeel voor het traineeprogramma). Het programma bestaat 

uit een viertal pijlers waardoor je naast het opdoen van werkervaring ook kennis gaat maken met de 

gemeentelijke organisatie en het ambtelijk vakmanschap. Meer informatie hierover kun je terugvinden 

op www.goapubliek.nl/traineeship 

http://www.goapubliek.nl/traineeship


                                              
 

 
 

 

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

georganiseerd (of je gaat deze zelf organiseren). Het programma Trainee050 biedt je: 

 Een leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien 

 Een aangename werksfeer in een dynamische omgeving 

 De mogelijkheid je uren flexibel in te delen 

 Persoonlijke aandacht en (loopbaan)begeleiding 

 Je wordt uitgezonden door GOA Publiek, ABU cao is van toepassing 

 Je salaris is gebaseerd op een groeimodel; je ontvangt een startsalaris op schaal 4.0 CAR UWO 

cao waarbij je na vier maanden ontwikkeling door kan groeien naar schaal 6.0. Na weer vier 

maanden ontwikkeling groei je door naar schaal 8.0 CAR UWO cao. Je bouwt maandelijks een 

vakantiegeldtoelage op volgens de CAR UWO cao. 

 

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 op vrijdag 9 februari een 

persoonlijk bericht per mail.  

 

Op donderdag 15 februari van 08.45 uur tot 12.00 uur ben je beschikbaar voor de selectie 

(speeddate) in Groningen, Mediacentrale. 

 

Na de selectiedag streven we ernaar om de sollicitatiegesprekken plaats te laten vinden in week 7/8. 

De start van het traineeprogramma zal plaats vinden op 19 maart 2017. 

 

Stuur je CV en motivatie (max 500 woorden) voor maandag 5 februari 10.00 uur naar 

info@goapubliek.nl onder vermelding van vacaturekenmerk 610GRB 

 

GOA Publiek verzorgt de werving voor de vacature. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact 

opnemen op 050 700 13 23. Contactpersonen GOA Publiek: Harald Grasdijk - Projectleider, Nienke 

Scheeringa – leerlingbegeleider en coach trainees 

 

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