De innovatiewerkplaats WIJS is gevestigd in de stad Groningen. Student en Stadjer verbinden,
dat is de gedachte achter Wijk Inzet door Jongeren en Studenten. Bij WIJS geloven we namelijk
dat iedereen van elkaar kan leren! Studenten zetten zich namens WIJS op allerlei vlakken in,
voor en met Stadjers. Op deze manier doen ze praktijkervaring op, dragen ze bij aan de stad,
én krijgen ze studiepunten. WIJS is georganiseerd vanuit de gemeente Groningen, MJD, de
Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen, maar wordt volledig gerund door jongeren
en studenten. Wij zijn er voor alle inwoners van de stad Groningen, van Paddepoel tot de
Rivierenbuurt, en van de Oosterparkwijk tot Vinkhuizen. Studenten en jongeren van
verschillende studierichtingen en kennisinstellingen zetten allerlei activiteiten en projecten op
om de stad en de Groningse wijken mooier, leuker en veiliger te maken.
EDRiT is een plek waar bedrijven, organisaties, bewoners, studenten en onderzoekers van
universiteiten en hogescholen elkaar ontmoeten, kennis delen en kennis ontwikkelen. De
innovatiewerkplaats is gevestigd in het centrum van Winschoten. Doel is dat meer studenten
uit Nederland en Duitsland hun stage- of afstudeerperiode doorbrengen in de regio, aan de
Duitse of de Nederlandse zijde van de grens.

Trainee Innovatiewerkplaats
0,8 fte, vacaturenummer v18.0198
De Hanzehogeschool biedt de mogelijkheid om vanaf februari bij de innovatiewerkplaatsen
WIJS en EDRiT een traineeship te lopen. Het traject duurt 5 maanden waarin het verbreden
van je opleiding en talentontwikkeling centraal staat. Bij zowel WIJS als EDRiT ga jij bezig met
het ondersteunen van communicatieactiviteiten. Daarnaast ben jij bij WIJS een aanspreekpunt
voor onze studenten (de ambassadeurs) en neem jij bij EDRiT het initiatief voor het schrijven
van een communicatieplan.
Het traineeship staat in het teken van:
- Werken met verschillende groepen in de samenleving van bewoners tot studenten en van
vrijwilligers tot ondernemers;
- Werken in een jonge, groeiende organisatie waar nog veel in ontwikkeling is, waar jij
invloed op uit kunt oefenen;
- Plannen maken met en voor verschillende stakeholders.
Wat vragen wij van jou?
Je hebt recentelijk een hbo-opleiding afgerond.
Aangezien je als trainee werkzaam bent in een omgeving waarbij je veel contact hebt met o.a.
studenten, bewoners en docenten en waarbij meerdere organisaties aangesloten zijn, vraagt
dit ook wat van jou. Als persoon ben je iemand die het leuk vindt om te netwerken en de
samenwerking op te zoeken, je kunt snel schakelen. Je voelt je betrokken bij stad en
ommeland. Je hebt een ondernemende, proactieve houding.
Arbeidsvoorwaarden
De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Het betreft een tijdelijk dienstverband
voor de duur van 5 maanden. Inschaling vindt plaats conform de cao-hbo, schaal 8

(communicatiemedewerker B). Het salaris bedraagt minimaal € 2.408,- en maximaal € 3.307,bruto per maand bij een volledige betrekking.
Verder bieden wij het volgende:
- Talentontwikkelingsprogramma van vijf maanden;
- coach die je ondersteunt bij je professionele ontwikkeling;
- netwerk in de stad en de provincie;
- relevant stevige ervaring voor op je cv;
- trainingsprogramma op basis van 21st Century Skills;
- we gaan samen het traineeship verder ontwikkelen, onder andere gebaseerd op jouw
ontwikkelingsbehoefte.
Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.
Vragen?
Ben je nieuwsgierig? Je kunt je vragen stellen van 17 tot en met 20 december en op 7 januari.
Je kunt hiervoor contact opnemen met Maaike Datema, tussen 09:00 en 17:00 uur, zij is
bereikbaar op telefoonnummer 06-37433738 of met Rob Weitenberg tussen 18:00 en 19:00
uur, hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-45752506.
Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier kun je contact opnemen met
HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505 (niet bereikbaar tijdens de Kerstvakantie).
Wil je alvast meer weten over de beide innovatiewerkplaatsen?
Website WIJS
Website EDRiT
Sluitingsdatum is 8 januari 2019
De gesprekken voor de eerste sollicitatieronde vinden plaats op woensdag 16 januari 2019 van
09:00 tot 14:00 uur.
De tweede ronde vindt plaats op donderdag 24 januari 2019 van 08:30 tot 14:00 uur.
Status vacature
Deze vacature wordt intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de
Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

