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Trainee team Ruimte en Ontwikkeling: 

Stedenbouw 
(vacaturekenmerk TYN001) 

 

 

Omschrijving team en trainee opdracht: 

Team Ruimte en Ontwikkeling houdt zich bezig met de processen waarbij met een aantal spelregels 

de leefruimte planmatig wordt benut en ingericht. Daarbij wordt gestreefd naar een optimale 

afstemming tussen behoeften uit de samenleving en de beschikbare ruimte.  

 

Het team is actief op het gebied van beleidsontwikkeling en ontwikkeld winkel-, woon- en 

werklocaties. Verder adviseert het team over en werkt mee aan initiatieven van burgers en andere 

organisaties. Het is een interdisciplinair team met vakgebieden zoals planologie, stedenbouw, 

landschap, recreatie, duurzaamheid, economie, grondzaken, planeconomie en projectmanagement.    

 

Binnen het vakgebied Stedenbouw wordt momenteel gewerkt aan diverse beleidsontwikkelingen en 

plannen op verschillende schaalniveaus qua omvang en complexiteit. Gedacht kan worden aan de 

Omgevingsvisie (samenhangende visie op het grondgebied van de gemeente), woningbouwlocaties 

en herontwikkelingen  (onder andere in Eelde, Vries en Zuidlaren), diverse schoolomgevingen en de 

openbare ruimte. Verder wordt een reeks aan burgerinitiatieven begeleid. De trainee draagt 

vakinhoudelijk bij aan deze processen, waarbij zaken nader uitgezocht, uitgewerkt en beschreven 

worden o.a. middels ontwerpend onderzoek. 

 

Meer informatie over de gemeentelijke organisatie Tynaarlo kun je vinden op www.tynaarlo.nl 

 

Voor een succesvolle uitvoering van de opdracht zoeken we een trainee die zich herkent in het 

volgende profiel: 

Je bent recent HBO afgestudeerd (max 2 jr.) met een achtergrond en opleiding in stedenbouw, urban 

design, landschapsontwikkeling of een daarmee vergelijkbare opleiding. Je neemt digitale 

vaardigheden mee en kunt werken met Vectorworks microstation, Adobe indesign, Illustrator, 

Photoshop, Sketch-up. 

Als trainee sta je stevig in je schoenen, ben je een teamplayer en beschik je over uitstekende 

communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). Je bent kritisch als het moet en een 

tikje eigenwijs als het kan. Je bent zelfstandig, leergierig en kunt ons aangeven wat je graag wil leren 

of waarin jij je wilt ontwikkelen. 

 

Je zal worden begeleid door een ervaren medewerker en zal naar verloop van tijd steeds 

zelfstandiger kunnen werken. 

 

 

http://www.goapubliek.nl/
http://www.tynaarlo.nl/
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Wat bieden we jou? 

Als trainee werk je 32 uur per week bij de opdrachtgever voor de duur van 12 maanden (binnen de 

32 uur heb je een dagdeel voor het traineeprogramma, je werkuren zijn flexibel inzetbaar). 

 

In het traineeprogramma worden onder vier thema’s diverse workshops, trainingen, intervisies en 

andere bijeenkomsten georganiseerd (of je gaat deze zelf organiseren). We zetten sterk in op 

persoonlijke begeleiding en aandacht. Het programma biedt je een uitstekende leermogelijkheid om 

jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Naast het op doen van werkervaring ga je kennis maken met 

de gemeentelijke organisatie en het ambtelijk vakmanschap. Meer informatie over het 

traineeprogramma kun je terugvinden op www.goapubliek.nl/traineeship.  

 

 Je ontvangt een 32-uurscontract voor de duur van 12 maanden. Je wordt uitgezonden door GOA 

Publiek, de ABU cao is hierbij 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.  

 Je bouwt per maand verlofuren op, per jaar heb je recht op 160 uur. 

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

 

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 ontvangstbevestiging. De kandidaten die 

worden uitgenodigd voor de vervolgprocedure ontvangen uiterlijk maandag 30 juli 2018 persoonlijk 

bericht per mail.  

 

We streven ernaar om de sollicitatiegesprekken vanaf week 30/31 te laten plaats vinden. De start 

van het traineeprogramma zal in september 2018 plaats vinden. 

 

Stuur je CV en motivatie (max 500 woorden) voor maandag 1 oktober 2018 09.00 uur naar 

info@goapubliek.nl onder vermelding van vacaturekenmerk TYN001. 

 

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/ coach trainees. 

 

 

 

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