
Wij zoeken: Trainee Kabinetschef
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
 
In deze unieke opdracht wordt van jou gevraagd om je bezig te houden met de optimale 
ondersteuning van de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning heeft een 
breed takenpakket en wordt door een aantal medewerkers ondersteund bij de uitvoering van 
zijn verschillende rollen en taken. 

Jij gaat een plan maken waarin deze ondersteuning zo integraal en optimaal mogelijk naar voren 
komt. Ook het samenspel met het secretariaat van de commissaris en de medewerkers van 
het Kabinet en de griffie zijn een onderdeel van de opdracht en moeten een plek krijgen in 
het plan voor de optimale ondersteuning. Tegelijkertijd ben je vanaf het begin van je opdracht 
onderdeel van het team van medewerkers dat de commissaris van de Koning ondersteunt. 
De bestuursadviseur van de commissaris van de Koning is je mentor bij deze opdracht en ook 
de Kabinetschef en de coördinatoren (lobby, grensoverschrijdende samenwerking en public 
affairs) zullen jou begeleiden.  Als trainee denk je mee om de samenhang in de bestuurlijke 
werkzaamheden van de commissaris te garanderen. Vanaf deze zomer wordt de commissaris 
voor een periode van twee jaar voorzitter van het SNN, het samenwerkingsverband van de drie 
Noordelijke provincies. Het is zowel een kans als een uitdaging om dit werk te integreren en 
te combineren met de ambities van de commissaris om veel in Den Haag en Brussel te zijn. 

Het Team 
 
Je komt terecht in een team waarmee je voor en met bestuurders van de provincie Groningen 
werkt. De samenwerking is dynamisch en wordt beïnvloed door de actualiteit en de politiek. 
De 20 collega’s waarmee je nauw samenwerkt zijn onderverdeeld in verschillende teams. Deze 
collega’s hebben veel ervaring op zowel het gebied van bestuursadvisering, lobby en public 
affairs als de taken die een commissaris als Rijksheer verricht: gesprekken met burgemeesters, 
werkbezoeken afleggen aan gemeentenen aanverwante zaken.

Wij vragen en bieden

•Vanaf april 2021 
Duur van 2 jaar

•HBO/WO

•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  
Matthé ten Wolde, 06 46 83 41 72.

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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