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Opdrachtgever

Deze traineefunctie wordt beschikbaar gesteld door een Waterschap in
Oost Nederland. Zij zorgt voor waterveiligheid, voldoende water en het
zuiveren van afvalwater.

Werkzaamheden

Als trainee kom je te werken bij de eenheid ontwikkeling en advies, bij
het expertisecentrum van een Waterschap.

Het waterschap is aangehaakt bij meerdere landelijke
duurzaamheidsconvenanten zoals Meerjarenafspraken Energie,
Greendeals etc., waarin allerlei duurzaamheidsdoelstellingen zijn
geformuleerd. Je vervult een belangrijke rol bij het realiseren van deze
doelstellingen binnen het waterschap. Je begeleidt de implementatie
van energiezorg binnen de waterschapsorganisatie. Je initieert en
coördineert energiebesparingsonderzoeken, stelt energie-
efficiencyplannen op en rapporteert de resultaten conform de
convenantafspraken. Je adviseert over de toepasbaarheid van
bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en waterenergie binnen de
waterschapsorganisatie. Je werkt hierbij samen met meerdere collega's
binnen het waterschap en met andere waterschappen. Waar nodig
ondersteun je bij milieu gerelateerde werkzaamheden, zoals opstellen
vergunningaanvragen, begeleiden handhavingsbezoeken en adviseren
van de beheerafdelingen.

Deze functie wordt aangeboden binnen het Nationaal Watertraineeship
(NWT). Het NWT is ontwikkeld om jong talent, na hun afstuderen (HBO
en WO niveau), een goede start van hun carrière in de watersector te
geven. Talent is voor ons de wil om te ontwikkelen. Niet alleen in het
eigen vakgebied, ook over grenzen heen. Dat vraagt om vakspecialisten
met een brede blik. Wij ontwikkelen persoonlijk leiderschap, stimuleren
samenwerking en dagen uit.

Het NWT is een zorgvuldig samengesteld tweejarig traineeprogramma
met aandacht voor persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling. Dit doen
we door de inhoudelijke ontwikkeling op de werkplek (4 dagen per
week) te combineren met het Persoonlijk Leiderschapsprogramma (1 dag
per week). Het Persoonlijk Leiderschapsprogramma bestaat uit
trainingen, coaching, intervisie, Ontdek de Sector en gezamenlijk
werken aan inhoudelijke waterprojecten. De combinatie van aandacht
voor inhoud én persoon zorgt ervoor dat je je inhoudelijke kennis en
ervaring in relatie kan plaatsen tot je omgeving.

Er is binnen ons traineeship veel aandacht voor samenwerking, zowel
onderling als tussen de deelnemende organisaties. Je krijgt daarmee
zicht op het brede werkveld van én de diversiteit binnen de watersector.
Deze combinatie biedt een geweldige start van je carrière.

Eisen



Eisen

Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding op het gebied van energie
en milieu. Afhankelijk van kandidaat en opleidingsniveau wordt het
takenpakket vastgesteld.

Als trainee bij het waterschap ben je van harte welkom, word je
behandeld als een volwaardige medewerker. Je thuisbasis is het
expertisecentrum bij de eenheid ontwikkeling en advies.

Voor de functie is het Waterschap op zoek naar een kandidaat die goed
zelfstandig kan werken, maar ook samenwerken als kerncompetentie
onder de knie heeft.

Om deel te kunnen nemen aan het Nationaal Watertraineeship is het van
belang dat je een HBO- of WO-opleiding hebt afgerond. Kennis van én
affiniteit met water is hierbij essentieel.

Je hebt maximaal twee jaar werkervaring en staat te popelen om jouw
kennis en ervaring in te zetten en je persoonlijk verder te ontwikkelen.

Een complete aanmelding bestaat uit een Nederlandstalig CV en een
motivatiebrief. Deze ontvangen wij graag via de website of per mail.

Meer informatie over het Nationaal Watertraineeship is te vinden op
onze website. Heb je vragen, neem dan contact met ons op via
070-3319949.

Informatie

Meer informatie over het Nationaal Watertraineeship is te vinden op
onze website. Heb je vragen, neem dan contact op met Helen van
Zundert, Naomi Timmer of Ralph Wesseling via 070-3319949


