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Trainee Publieke dienstverlening Project Like! 

(vacaturekenmerk 605PRL) 

“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”. 

 

Informatie over de directie/afdeling 

De directie Publieke Dienstverlening is verantwoordelijk voor het eerstelijns klantcontact, voor de 

regie op de inning van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van burgerzakenprocessen. De 

doorontwikkeling van de directie voor de periode 2018-2022 kenmerkt zich door verdere 

professionalisering en innovatie van de dienstverlening onder gelijktijdige opgave van een efficiënte 

bedrijfsvoering. Deze doorontwikkeling is uitgewerkt in een aantal lijnen: 

1. Doorontwikkeling van de organisatie van Burgerzaken 

2. Invoering i-Burgerzaken 

3. Verbetering van de klantinteractie door het KCC op alle kanalen 

4. Regie voering Belastingheffing met het Noordelijk Belasting Kantoor   

 

Bij de afdeling Burgerzaken is een organisatie-ontwikkelingstraject ingezet, gericht op optimalisering 

van de dienstverlening. Daarbij wordt onder meer aangehaakt bij de landelijke programma’s zoals de 

Digitale Agenda 2020 en samenwerking gezocht met het Europese programma Like! maar ook vanuit 

de afdeling /organisatie zelf zijn projecten benoemd die verder geïnitieerd moeten worden. 

Alle afdeling binnen de directie krijgen te maken met de gemeentelijke herindeling, in combinatie 

met de samenvoeging met de gemeente Ten Boer en mogelijk Haren.  

Het Europese project Like! Building a local digital innovation culture, hierna Like! genoemd is een 

innovatieproject. De gemeente Groningen is hoofdverantwoordelijke voor dit Europese project en 

werkt samen met vier landen in de Noordzee- regio op innovatieve thema’s op het gebied van 

dienstverlening (smart services), innovatiecultuur (hostmanship en digital skills) en open data 

(dashboards en Internet Of Things). De deelnemende landen zijn Nederland, Duitsland, Denemarken, 

Engeland en België. In totaal zijn er tien projectpartners vanuit de lokale overheid en 

kennisinstellingen. De voertaal van het project is Engels. In een periode van 3 jaar (het project eindigt 

op 1 oktober 2019) moeten er 9 transnationale pilots worden uitgevoerd op bovenstaande thema’s. 

Omschrijving trainee opdracht 

 Coördineert de activiteiten  binnen de afdeling Burgerzaken die noodzakelijk zijn i.v.m. de 

samenvoeging in het kader van de gemeentelijke herindeling; 

 Participeert in pilots op het terrein van dienstverlening binnen de directie. Werkt mee aan 

het opzetten, ontwikkelen, uitvoeren en monitoren in samenwerking met de projectleiders 

en manager van het Like! Project; 
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 Mee helpen bij het uitwerken, ondersteunen en monitoren van projecten die in het kader 

van de innovatie dienstverlening voor Burgerzaken en het KCC zijn gepland; 

 Deelnemen aan transnationale workshops (inclusief het presenteren van resultaten en het 

deelnemen aan discussies over de voortgang van de pilots) en mede voorbereiden van de 

internationale conferentie in zomer 2018 in de UK (mid-term event Like!); 

 Zelfstandig leveren van een bijdrage aan organisatorische taken rondom de pilots zoals 

intern organiseren van werkgroepen, overleggen, presentaties, compileren en samenstellen 

van best practices beschrijvingen (in het Engels) conform de Like! Templates. 

Voor de opdracht project Like! zoeken we een trainee die:  

 Beschikt over een afgeronde HBO/WO-opleiding (bij voorkeur kennis op het gebied van 

internationale communicatie/innovatie) 

 Communicatief vaardig is  

 Excellente spreek- en schrijfvaardigheid in de Engelse taal 

 Affiniteit heeft (en bij voorkeur enige ervaring) met het uitvoeren van innovatieve pilots op 

gebied van digitalisering/innovatie in internationale context 

 Ervaring heeft met social mediakanalen, content strategie en (internationale) communicatie 

in het algemeen 

 Landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van innovatieve dienstverlening lokaal kan 

vertalen 

Verder ben je een gestructureerde werker, resultaatgericht en kun je goed samenwerken. Daarnaast 

ben je in staat om projectmatig en zelfstandig te werken. Tot slot ben je een netwerker en heb je een 

sterk leervermogen. 

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 de 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 

 

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 

http://www.goapubliek.nl/
http://www.goapubliek.nl/traineeship


                                   

www.goapubliek.nl 

 

 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 605PRL 

 

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 

 

http://www.goapubliek.nl/
mailto:info@goapubliek.nl

