
                                   

www.goapubliek.nl 

 

 

Trainee International Welcome Centre North   
(vacaturekenmerk 612IWCN) 

“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 ‘Talent project’ optimaliseert de toeleiding van het in het Noorden aanwezige internationaal 

georiënteerde talent naar het innovatieve noordelijke MKB. Door de samenwerking te zoeken met 

c.a. 30 bedrijfsorganisaties, kennisinstellingen en overheden ontstaat een sterk collectief. Met het 

initiatief zetten de projectpartners voorzieningen en activiteiten op om te voorzien in 

arbeidskrachten voor huidige en komende vacatures bij het MKB om zo de groeiende mismatch 

tussen het innovatieve bedrijfsleven en het internationaal talent te verkleinen. Daarmee zowel de 

bedrijven als het internationaal talent voor het Noorden te behouden en aan te trekken.  

De hoofddoelstelling van het ‘Talent project’ is het organiseren van de match tussen innovatieve 

bedrijven en (internationaal) talent. Het project wil in twee jaar bijdragen aan het oplossen van het  

onderliggende probleem: dat bedrijven en (internationaal) talent elkaar onvoldoende kennen en 

kunnen vinden, met als doel om meer banen te creëren, vacatures te vervullen, de regio beter te 

presenteren en talent en bedrijven voor onze regio aan te trekken. De volgende projectonderdelen 

zijn o.a. gedefinieerd: het bouwen van een jobportal, een nieuwsplatform, cultuurplatform, 

interactieve kaart van internationale bedrijven. 

 

In dit project willen we een innovatief digitaal platform creëren voor Noord Nederland met een mix 

van online en offline activiteiten. Binnen het ‘Talent project’ gaan we de benodigde bouwstenen voor 

de noordelijke regio ontwikkelen. Goede voorbeelden hiervoor zijn de zuidelijke regio’s Brainport en 

BrightLands. https://www.brightlands.com  

 

Als trainee krijg je een plaats in het projectteam en werk je onder de projectleider en 

projectsecretaris.  

Je werkt aan een aantal projectonderdelen en specifieke taken; een jobportal, een nieuwsplatform, 

een interactieve platform met internationale bedrijven, inzicht in kennisprojecten, en een 

marketresearch programma. 

 Het opzetten van scrumsessies 

 Mee discussiëren van werkgroepen 

 Het mee ontwikkelen en zoeken naar providers voor het creëren van communicatie-

platformen 

 Verzorgt en ondersteund in communicatie en begeleidt promotiedoelen binnen en buiten de 

regio 

 Schrijft mee aan programma van eisen van de projecten 
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 Zorgt voor terugkoppeling naar de werkgroepen 

 Bereidt de projectgroep voor met de secretaris en notuleert besluiten 

 Hij of zij is in het scrum team en het projectgroep een spil in de organisatie van het project 

 

Informatie over de directie/afdeling 

Since its launch in 2014, the International Welcome Center North has been making it easier for new 

arrivals in the Northern Netherlands to get settled in and hit the ground running. The IWCN provides 

accelerated procedures for highly-skilled migrants, start-ups and international talent in Groningen, 

Drenthe and Friesland. Those services mean one less trip to Zwolle: IND representatives have regular 

office hours at IWCN to provide residence/work permits and tax ID numbers (BSN) for employees and 

their families. The IWCN helps to attract and retain talented people and businesses through 

presentations on the legalities of searching for work as an international person and creating a 

knowledge network for entrepreneurs and multinationals alike. Social events and practical 

information on everything from importing your pets to learning to speak Dutch mean a warm 

welcome to the region. https://www.youtube.com/watch?v=Jk6EmcwjPZA 

IWCN is samen met o.a. de gemeente Groningen en nog 7 organisaties trekker van dit project voor 

internationaal talent en bedrijfsleven in Noord Nederland. 

Het IWCN is een samenwerkingsverband van diverse partijen die in het centrum werken (gemeente 

Groningen, Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, IND en stichting Connect International). We voorzien 

internationals en hun familieleden van werk en verblijfvergunningen, inschrijving in de gemeenten, 

informatie, referals, een netwerk en sociale activiteiten. Het gaat daarbij om kennismigranten, 

startups en net afgestudeerde internationals. 

 

Voor de opdracht zoeken we een trainee die:  

We zoeken een creatieve doorzetter, die zowel in een team als zelfstandig te werk gaat. Iemand die 

het einddoel voor ogen houdt. Verder ben je flexibel (events kunnen ook ‘s avonds plaats vinden).  

Je wordt een spil in de organisatie en moet goed kunnen organiseren, plannen en schrijven. Het 

mede organiseren van diverse bijeenkomsten en sessies, de verslaglegging van scrumssessies, de 

terugkoppeling naar de projectgroep en het helpen opzetten van communicatie gedurende het 

project horen bij de functie. Engels kunnen spreken en schrijven is gewenst. 

Er is ruimte voor eigen ideeën en creativiteit, je bent onderdeel van het team. 

Je hebt bij voorkeur een achtergrond in communicatie, hospitality, leisure-, eventmanagement of 

aanverwant. Kennis van Excel, Word en social mediakanalen zijn gewenst. 

Je herkent jezelf in het Trainee050-profiel: 

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

 Voor de start van je traineehip kan je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aandragen 

 Je hebt affiniteit met Noord-Nederland en de toekomst van de Stad 

 Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit  

 Hart voor de publieke zaak 

 

http://www.goapubliek.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Jk6EmcwjPZA


                                   

www.goapubliek.nl 

 

 

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 12 

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.  

 

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 woensdag 7 februari 12.00 uur naar 

info@goapubliek.nl onder vermelding van vacaturekenmerk 612IWCN 

 

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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