
Wij zoeken: Trainee Gebiedsontwikkeling
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
 
Vanuit een goede ruimtelijke ordening en de wens om zo integraal mogelijk te werken maakt de 
provincie samen met gemeenten gebiedsvisies. In plaats van werken vanuit diverse beleidsvelden, 
wordt er steeds meer ingezet op gebiedsontwikkeling. 

• Wat voor opgaven liggen er in een gebied? 
• Hoe verhouden deze zich tot elkaar? 
•  Wat betekent dit voor inwoners? 
•  Hoe zorgen we dat deze opgaven op een goede manier worden ingepast zodat we ook wer-

ken aan ruimtelijke kwaliteit voor onze provincie? 

Dit zijn allemaal vragen die ons team bezig houdt en waar jij ook mee bezig gaat in deze 
opdracht. Het uiteindelijke doel van deze ontwikkelingen rondom gebiedsvisies is het 
stimuleren van economische ontwikkelingen in samenhang met andere opgaven (natuur, 
landbouw, energietransitie, klimaatadaptatie) en in balans met een goede ruimtelijke kwaliteit. 
In deze opdracht gaat het ook om een andere manier van werken waarbij we jouw frisse blik 
graag willen benutten! Jij bent een ‘doener’ die zich graag bezig houdt met proces en inhoud.  

Het Team 
 
Het team Gebiedsontwikkeling en acquisities richt zich op het maken van gebiedsvisies en het 
begeleiden van grote, vaak buitenlandse partijen die zich hier willen vestigen. Dat doen ze in 
nauwe samenwerking met de afdeling Economie. Het team bestaat uit drie programmamanagers, 
een projectassistent en een projectondersteuner. In ons team vinden wij het werk belangrijk, 
maar hechten wij ook aan plezier, ontspanning en betrokkenheid bij elkaar.

Wij vragen en bieden

•Vanaf april 2021 
Duur van 2 jaar

•HBO/WO 
Bestuurskunde, 
planologie,  
economie,  
project- en  
procesmanagement

•Jij hebt lef,  
bent gericht op  
samenwerken en  
hebt nieuwe  
verfrissede  
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 
Sandra Driesens: 06 15 06 81 61.

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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