
Wij zoeken: Trainee Slimme en Groene Mobiliteit 
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 Slimme en Groene Mobiliteit ondersteun je programmaleiders en beleidsmedewerkers. 
Je houdt je onder andere bezig met: 

• het nieuw op te stellen beleidsdocument Programma Mobiliteit provincie Groningen (PMPG)
• de Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL)
• inhoudelijke ondersteuning bij het aanvragen en de verantwoording over subsidies voor Smart 

Mobility programma’s
• meewerken aan Smart Mobility bij Groningen Bereikbaar 
• meewerken aan de uitvoering van een duurzame infrastructuur bij de afdeling Ingenieursbureau

Je functie is erg divers en elke dag is anders! Je werkt samen met collega’s van binnen en buiten de 
provincie aan verschillende opdrachten. Het ene moment schrijf je mee met besluitvormingsstukken, 
(project)opdrachten en beleidsnotities, afgewisseld met het inventariseren en verwerken van 
gegevens. Het andere moment pak je zelfstandig een uitwerkingsvraagstuk op of begeleid je (een 
deel van) een uitwerkingstraject. Uiteraard heb je intrinsieke motivatie voor slimme en groene 
mobiliteit. Je bent analytisch, werkt goed zelfstandig en in teamverband. Aanpakken is een van 
je kernkwaliteiten. Je ondersteunt programmaleiders en beleidsmedewerkers bij de dagelijkse 
voortgang van processen. Vergaderstukken bereid je inhoudelijk voor en je draagt bij aan 
verslaglegging, rapportages, beslisdocumenten, begrotingen, notities en subsidieverantwoording. 
Je signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan. 

Het Team 
 
Het team Slim en Groen houdt zich bezig met het verduurzamen van de Mobiliteit in de breedste 
zin van het woord. Daarvoor zoekt het team voortdurend naar innovaties om zaken slimmer te 
organiseren en uit te voeren. Het team bestaat uit ongeveer 12 provinciemedewerkers. Daarnaast 
werken we veel samen met externe partijen, zoals Groningen Bereikbaar, Hive Mobility, Arriva, 
Qbuzz, gemeenten en kennisinstellingen zoals de RUG, Hanzehogeschool en Noorderpoort.

Wij vragen en bieden

•Vanaf april 2021 
Duur van 2 jaar

•HBO/WO 
Studie op het 
gebied van 
verkeer of vervoer,  
planologie en/
of geografie

•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 Andre 
Buikhuizen 06 46 34 44 69 of Daniël Koelikamp 06 21 84 42 71.

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 
Jenneke Wink j.wink@provinciegroningen.nl.

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