
Wij zoeken: Trainee team Directieadvies
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 provincie Groningen werken we aan een zo goed mogelijke werk- en 
leefomgeving voor deze mooie provincie. Daarbij is weten wat speelt 
heel belangrijk. We bouwen onze kennis en baseren ons beleid erop. We 
hebben onze netwerken en doen onderzoek en trendwatching. Maar het 
komt nog niet zo goed samen als we willen. Met andere woorden; onze 
strategische agenda kan nog beter. De opdracht voor jou als trainee is om 
een manier van werken te ontwikkelen en te implementeren waarmee we 
gezamenlijk werken aan het maken van een organisatiebrede strategi-
sche agenda. Een mooie uitdaging, toch?

We zoeken hiervoor iemand die initiatiefrijk, creatief en enthousiast is. 
Je kan de plannen en ideeën goed vertalen naar praktische werkwijzen. 
Buiten de gebaande paden denken juichen wij erg toe! 

Het Team 

Het team Directieadvies is nieuw en bestaat uit directieadviseurs, een 
directiesecretaris, bestuurssecretaris en administratieve ondersteuning. 
We zijn nu met 6 collega’s. We zijn nog aan het opbouwen en werken aan 
teambuilding, samenwerking, taakverdeling en positionering. 
Iedere week hebben we overleg. En hopelijk binnenkort met jou erbij!

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 
3,2 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 Jasper 
Boer: 06 11 91 65 13.

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!

mailto:trainee%40provinciegroningen.nl?subject=Vacature%20Trainee%20team%20Directieadvies



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Vacature-trainee-team-directieadvies.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
