Ben je graag maatschappelijk betrokken? Zoek je graag
direct contact met je medemens? Wil je graag
veranderingen faciliteren? Word trainee bij een gemeente!

Trainee
Wij zijn namens een kleine gemeente regio Utrecht/Amersfoort op
zoek naar een enthousiaste trainee. Vrijwel iedere gemeente heeft
behoefte aan een frisse blik, aan inbreng vanuit een vernieuwend
perspectief. Binnen lokale overheden hebben veel veranderingen
plaatsgevonden waarbij nieuwe taken en verantwoordelijkheden
horen, een jonge visie kan van grote toegevoegde waarde zijn.
Als trainee kun je binnen de kleine gemeente worden ingezet als
beleidsmaker of projectleider, organisatieadviseur of
procesbegeleider. Dit zorgt ervoor dat je goed meekrijgt hoe een
gemeente functioneert. Door de vele actuele veranderingen zijn er ook
focusgebieden binnen gemeenten, zoals bijvoorbeeld de implementatie
van de omgevingswet. Kortom , wij zoeken iemand die niet bang is zijn
handen uit de mouwen te steken op diverse fronten binnen de
gemeente.

Wat bieden wij

Bij Geerts & Partners geloven we in jong talent en de veranderkracht
die ze meenemen naar het werkveld. Wanneer je via ons trainee wordt,
zullen wij je ook begeleiden in je persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Je krijgt een coach toegewezen die ervaren is met
betrekking tot het werken bij een gemeente. Kortom, je wordt in korte
tijd klaargestoomd zodat je een mooie start kunt maken!

Profiel

Het belangrijkste is de richting waarin jij je wilt ontwikkelen.
Maatschappelijke betrokkenheid is een vereiste. Daarbij herken jij
jezelf in de volgende eigenschappen:
Aanpakker;
Affiniteit publieke sector;
Ambitieus;
Leergierig;
Breed ontwikkelen;
Sociaal vaardig.
Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding. Bijvoorbeeld: politicologie,
bestuurskunde, sociale geografie, rechten, bedrijfskunde,
bedrijfseconomie, milieukunde, ecologie of planologie. Even sparren?
Bel gerust met onze adviseur Kenzo via 06-44131311.

Waarom een gemeente?

Maatschappelijk betrokken
Brede ontwikkeling
Draait om mensen
Diverse collega's
Vernieuwen/verbeteren

Functie-eisen

HBO/WO opleiding
36/40 upw
Kennis van publieke
domein (Pré)
Ambitieus

INTERESSE GEWEKT? STUUR JE CV + MOTIVATIE VIA
WWW.GEERTS-PARTNERS.NL/VACATURES

