
Wij zoeken: Trainee Internationalisering
Traineeprogramma
 
Als trainee van de provincie Groningen krijg jij alle ruimte om je opgedane kennis bij 
ons in te zetten. Naast het uitvoeren van de opdracht krijg je ook allerlei handvatten 
om je te ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel vlak. De begeleiding van 
het traineeprogramma komt in handen van GOA Publiek. 

Het programma bestaat uit 4 pijlers: 

1. De organisatie 
2. Ambtelijk vakmanschap
3. Persoonlijke & professionele  ontwikkeling 
4. Arbeidsmarktvaardigheden

De ideale start van je carrière! 

De opdracht
 
Als trainee Internationalisering werk je aan uitdagende opdrachten die in de spotlights 
staan! Zo draai je mee bij de uitvoering van het nieuwe grensoverschrijdende 
INTERREG A-programma. Hierin staat de samenwerking tussen kennisinstellingen, 
bedrijven en overheden uit de Duits-Nederlandse grensstreek  centraal.  Daarnaast 
word je ingezet bij activiteiten rondom de Economic Board Noord-Nederland (EBNN). 
Vanuit dit overlegorgaan worden telkens diverse actuele onderwerpen geagendeerd. 
Jij gaat meehelpen de onderwerpen uit te werken en voor te bereiden. Tot slot zijn er 
vanuit het werkveld digitalisering vraagstukken waarmee je aan de slag kan. Hiervoor 
zijn onderwerpen benoemd in het zogeheten ‘Coronaherstelpakket’, waaronder het 
thema ‘toekomstbestendige economie’.

Jij krijgt de ruimte om je talenten in te zetten in drie verschillende opdrachten: het 
INTERREG-onderdeel zit in de startfase, EBNN is een rijdende trein en digitalisering 
is een creatieve zoekopdracht!

Met een leergierige houding en energie voor samenwerking pas jij goed op deze plek!  

Het Team 
 
Je komt terecht in een professioneel en gezellig team van circa 18 personen. Er is veel 
interactie, er wordt professioneel gewerkt en er is ook ruimte voor humor. Je trekt op 
met verschillende collega’s uit het team. Maar ook buiten het team en de organisatie 
heb je veel contacten. 

Wij vragen en bieden

•Vanaf april 2021 
Duur van 2 jaar

•HBO/WO 
International 
Relations / 
European Studies of 
Duitsland Studies

•Jij hebt lef, 
bent gericht op 
samenwerken 
en hebt nieuwe 
verfrissende ideeën.

•36 uur per week.
Inclusief 3,6 uur ATV 

•€ 2.175,45 bruto per 
maand (schaal 8) 

•Persoonlijke 
begeleiding op de 
werkvloer (een 
mentor). Gezamenlijk 
met andere trainees 
aan je persoonlijke 
ontwikkeling werken.

Voor vragen over de opdracht kun je bellen met Hans Popken: 
06 15 06 80 66.

Voor vragen over het traineeprogramma kun je bellen met HR 
projectleider Erwin Bartelds: 06 46 19 55 06.

Solliciteer voor t/m 28 februari 2021 en stuur dit 
naar trainee@provinciegroningen.nl

Solliciteer op een originele wijze die bij jou past. 
Verras ons!
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