
Wij zoeken: Trainee Duurzame 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
 
Ben jij de ideale kandidaat die ervaring heeft met projectmatig werken, ben je gewend om zelfstandig 
en plaatsonafhankelijk te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als trainee ben je bij Groningen 
Bereikbaar breed inzetbaar. Je gaat aan de slag binnen de disciplines mobiliteit en communicatie. Je 
hebt een ondersteunende rol en werkt mee aan acties met betrekking tot gedragsverandering op 
het gebied van duurzame mobiliteit. 

Je werkt mee aan acties, rapportages en/of evaluaties daarvan voor de fiets, openbaar vervoer, P+R 
en deelmobiliteit. Je kunt goed samenwerken, maar ook zelfstandig en bent op de goede manier 
vasthoudend en in staat om hoofd- van bijzaken te scheiden. Je bent in staat om afgesproken acties 
en projecten zelfstandig uit te voeren en zelf knopen door te hakken. De activiteiten van Groningen 
Bereikbaar breiden de komende periode verder uit naar de hele provincie Groningen. Er ligt dan ook 
een duidelijke opgave om aan de slag te gaan met duurzame mobiliteit buiten de stad Groningen. 

Daarnaast ben je op de hoogte van ontwikkelingen op gebied van infra, wegwerkzaamheden en 
mobiliteit en de doelstellingen van Groningen Bereikbaar. Je bent iemand die makkelijk op mensen 
afstapt en contacten legt. Je vindt het interessant om in een adaptieve organisatie te werken en 
kennis te nemen van de verschillende partners. We verwachten dat je zelf initiatief toont en kansen 
pakt!

Het Team 
 
Je gaat aan de slag in een jong en gedreven team met ongeveer 25 enthousiaste en gedreven 
professionals. Groningen Bereikbaar is een samenwerkingsorganisatie van het bedrijfsleven, 
de gemeente Groningen, de provincie Groningen, Rijkswaterstaat, ProRail, Regio Groningen-
Assen en de provincie Drenthe. Groningen Bereikbaar houdt de stad en regio, samen met vele 
partners, zo goed mogelijk bereikbaar tijdens de uitvoering van diverse grote en minder grote 
bereikbaarheidsprojecten die de komende jaren in en rond de stad Groningen op stapel staan.

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 
Michael Myles 050 316 4370. 

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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