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Trainees Shared Service Center 

(vacaturekenmerk 608SSC)  

“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 

Het Shared Service Center (SSC) van de gemeente Groningen streeft naar moderne, betaalbare 

dienstverlening voor de gemeentelijke organisatie. Daarvoor moet het SSC veranderen en dat 

betekent voor het SSC: 

 

1. een innovatieve, flexibele en wendbare organisatie 

2. efficiëntere en dus goedkopere dienstverlening 

3. een grote kennis van wat de markt heeft te bieden, omdat we niet alle dienstverlening in huis 

hoeven te hebben. 

 

Belangrijk doel in 2018 van het SSC is het verlenen van betrouwbare stuurinformatie aan het 

management en de budgethouders van de gemeente. Het betreft hier zowel managementinformatie 

op het gebied van financiën als op het gebied van HRM. Dit zal projectmatig worden aangepakt 

vanuit Financiën en HRM samen met Onderzoek, Informatisering & Statistiek en natuurlijk in nauwe 

afstemming met de diverse directies.  Bij het realiseren van de hierboven beschreven ambities willen 

we vanuit het SSC graag 2 trainees inschakelen.  

 

Als trainee werk je zowel zelfstandig, in duo’s als in de projectgroepen mee met het realiseren van 

toegankelijke managementinformatie. Voorbeelden: je gaat in gesprek met de directeuren om te 

onderzoeken welke stuurinformatie zij nodig hebben, je gaat op pad naar andere organisaties 

/gemeenten om te zien hoe ze daar managementinformatie toegankelijk hebben gemaakt, je 

onderzoekt onze huidige digitale systemen op bruikbaarheid en toepassing (het gaat o.a. om 

YouForce en Dafincy) en je gaat in gesprek met collega’s over hoe managementinformatie op een 

prettige visuele manier gepresenteerd kan worden (in één oogopslag is het duidelijk). Kortom een 

uitdagende opdracht waarin jouw adviezen tellen!  

 

Streven is om uiteindelijk de managementinformatie op het gebied van financiën en HRM te 

combineren in een portal/cockpit  die het mogelijk maakt voor de gebruikers om op het gewenste 

abstractieniveau en op een visueel aantrekkelijke manier realtime te beschikken over de relevante 

stuurinformatie.  

 

Voor de opdracht zoeken we een trainee die: 

Een opleiding richting bedrijfskunde, communicatiewetenschappen, geschiedenis of informatica 

heeft afgerond.  
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Als persoon sta je stevig in je schoenen en ben je een echte teamplayer. Je kunt zelfstandig werken, 

bent kritisch, een doorzetter, flexibel en een tikkeltje eigenwijs.  

 

Competenties die van belang zijn voor het uitvoeren van deze opdracht:  

 Plannen en organiseren 

 Presenteren 

 Snel schakelen 

 Communicatief vaardig 

 Analytisch 

 Out of de box denken 

 

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 

 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.  

 

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


                                   

www.goapubliek.nl 

 

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 608SSC 

 

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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