Induikers zonder
koudwatervrees

Word jij trainee in onze detacheringspool?

32 – 40 uur

Wil jij écht iets betekenen voor de woningnood? Veel jongeren kunnen geen betaalbare woning

Meer op

vinden. Gemeenten hebben hier hun handen vol aan. Dat kan en moet anders. Wil jij je inzetten
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voor één van de grootste vraagstukken van dit moment? Al eens gedacht over een traineeship bij
Companen? Je duikt met ons het diepe in, en denkt professioneel mee met opdrachtgevers.

Case:
In de Gemeente Tussendijken worden er steeds meer betaalbare woningen opgekocht door beleggers, die meer geld te besteden hebben dan jonge starters. De gemeente wil de goedkopere
woningvoorraad beschermen tegen speculatie. Companen heeft ervaring met het aanpakken van
dit probleem. Gemeente Tussendijken vraagt hen daarom om advies. Companen weet dat jij een
scherpe blik hebt en betrokken bent bij de doelgroep. Je neemt tijdelijk plaats in het team van
Tussendijken en helpt beleidsmakers om antispeculatiebeleid op te zetten.
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Vergroot je kennis, verbreed je netwerk
Wil je jouw loopbaan starten met veel afwisseling, kunnen sparren met ervaren specialisten en jezelf zo breed mogelijk ontwikkelen? Mooi, want precies zo wil Companen
haar traineeships vormgeven. Je dompelt je bijvoorbeeld voor een periode van vier
maanden onder in de vraagstukken van één gemeente. Om die ervaringen vervolgens
de periode erna in de praktijk te brengen bij een andere gemeente.

Werken én leren
Je werkt vier dagen in de week in opdracht van een gemeente. De vrijdag is bestemd
voor reflectie en training, dan is er tijd voor afstemming onderling. Het liefst ontmoeten we elkaar in ons ruime kantoor in Arnhem. Dat is altijd met je persoonlijke coach,
je mede-trainees en betrokken specialisten. Je bent echt een onderdeel van het
Companen-team. Ook volg je trainingen om gericht bij te kunnen leren waar je nu nog
kennis mist. Elke week bekijken we samen hoe je leert, groeit en werkt en of dat aansluit
bij je verwachtingen.

32 – 40 uur

Wat zoek jij?

• Je geeft samen met ons invulling aan hoe jij als trainee wilt werken, leren
en groeien.
• Ons team is veelzijdig en bestaat uit collega’s van verschillende leeftijden.
• Een marktconforme beloning die past bij jouw wensen, met veel
ruimte voor ontwikkeling, opleiding en flexibele inzet van tijd.
• Eén ding is zeker: door je werk en wekelijkse training staat je ontwikkeling nooit stil.
• Je werkt aan relevante en actuele maatschappelijke opgaven

Meer op

Wij zoeken jou!

Bel Bram Klouwen
(06 537 788 93)

• Je staat open voor het werken bij wisselende opdrachtgevers
en ziet een werkweek van 32 tot 40 uur wel zitten.
• Je geeft invulling aan je eigen werk en went snel in een nieuw team.
• Je bent geboeid door de inhoud: goed wonen voor jong en oud.
• Je hebt lef en levert inspiratie en innovatie.
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Natuurlijk wil je investeren in je ontwikkeling, maar dat hoeft niet in je eentje. Bij
Companen doen we het samen. Want het kan en moet anders. Meer weten?

Meld je aan bij Bram of Ronald via Whatsapp.

of Ronald Camstra
(06 158 558 12)
Of mail
werken@companen.nl

Werken bij Companen.
Ontrafel de trend. Kijk vooruit.

