
Wij zoeken: Trainee Klimaatadaptatie  
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
 
Je draait actief mee in een breed samengesteld projectteam. Gezamenlijk werk je aan de 
volgende klus die eind 2022 is afgerond: 

• opstellen van een Regionale Klimaatadaptatiestrategie (RKS) voor de regio Groningen en 
Noord-Drenthe;

• daarvoor draagvlak verwerven bij stakeholders en;  
•  op basis hiervan een Uitvoeringsprogramma opstellen. 

De RKS bestaat uit allerlei maatregelen die we in de komende jaren willen uitvoeren om 
voorbereid te zijn op klimaatverandering, zoals wateroverlast, droogte en hittestress. De RKS en 
het Uitvoeringsprogramma moeten door alle deelnemende organisaties worden vastgesteld. De 
voorbereiding van de besluitvorming is onderdeel van de opdracht.  

Het Team 
 
Als trainee ben je onderdeel van het provinciale kernteam Klimaatadaptatie. Binnen het team, dat 
bestaat uit 6 collega’s, heb je een coördinerende  rol met inhoudelijke en procesmatige taken. Je 
hoofdtaak is de samenwerking in de regionale werkgroep en het interne proces bij de provincie. 
Daarvoor trek je dagelijks op met senior medewerkers van waterschappen, provincies, gemeenten 
en waterbedrijven. Inhoudelijk wordt je aangestuurd door de projectleider RKS. 

Je wordt gecoacht door de programmamanager Klimaatadaptatie. In overleg kan je naast je 
hoofdtaak ook andere zaken oppakken binnen het provinciale kernteam. Voor die taken wordt je 
inhoudelijk aangestuurd door de programmamanager.  Vooralsnog valt de trainee binnen het team 
Water van de afdeling Landelijk Gebied en Water. De trainee kan meehelpen bij het opstellen van 
de Omgevingsvisie provincie en meedoen met teamoverleggen en teamborrels.

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 traineeopdracht kun je bellen met  
Leendert van Galen Last: 06 22 79 03 18.

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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