Uitdagend traineeship bij woningcorporaties
Goed Wonen Gemert en Peelrand Wonen
Heb je milieutechniek, duurzaamheid, natuurkunde, bouwkunde of
installatietechniek gestudeerd? En wil je aan de slag met interessante
maatschappelijke vraagstukken, werken aan je persoonlijke ontwikkeling én
werken bij twee verschillende corporaties tegelijkertijd? Solliciteer dan nu naar
dit uitdagend traineeship van anderhalf jaar. Je gaat aan de slag bij
woningcorporaties Goed Wonen Gemert in Gemert en Peelrand Wonen in
Boekel.
De functie
We zoeken jong organisatie- en innovatietalent om samen
impact te maken in de omgeving van Gemert en Boekel.
Zowel Peelrandwonen als Goed Wonen Gemert hebben al
ervaring met de verduurzamingsopgave waar Nederland voor
staat en duurzaamheidsbeleid ontwikkeld. Beide staan nu
voor de taak om voor hun totale bezit de strategieën op te
stellen om alle woningen van het gas af te krijgen en CO2
neutraal te maken. We zijn hierbij op zoek naar strategieën
die innovatief, schaalbaar en betaalbaar zijn en die een
bijdrage leveren aan een betaalbare huurwoning. Daarbij is
het tevens van groot belang om deze opgave niet van
bovenaf te regisseren en op te leggen, maar om ook
bewoners hierin mee te nemen en te motiveren en af te stemmen. Ons motto:
“De energietransitie moet Slimmer, Simpeler, Schoner en Spaarzamer”.
Flink investeren in je persoonlijke en professionele ontwikkeling
De directeur-bestuurder van Goed Wonen Gemert en de directeur-bestuurder
van Peelrand Wonen zijn jouw directe opdrachtgevers en steunen jou. Je volgt
een professioneel ontwikkelprogramma waarin je samen met je collega
trainees grote stappen zet in je persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn je drijfveren,
waar ligt jouw kracht? Hoe werk je goed samen? Wanneer ben je effectief? En
hoe word je een creatief leider? In ruim twintig dagdelen training van de
makers van het bewezen programma Talent in Huis versnel je jouw
ontwikkeling!
Ook leer je hoe je innoveert en organisaties meeneemt in verandering die ertoe doet. Je ontwikkelt je
leiderschap, creatieve skills, leert van mensen uit het veld, bijv. over thema’s als digitalisering en
duurzaamheid en spart met je mede-trainees. Dit alles onder de professionele begeleiding van de
makers van Talent in Huis, het nationale traineeprogramma van woningcorporaties.
Samen met de bestuurders van Goed Wonen Gemert en PeelrandWonen leren innoveren en
beweging brengen
Je werkt nauw samen met de bestuurders van Goed Wonen Gemert en PeelrandWonen. Dat betekent
samen sparren over je professionele ontwikkeling en die van de organisaties. Jijzelf én de bestuurders
volgen een ontwikkelprogramma waarin jullie leren hoe je tot innovatie komt en beweging brengt in
organisaties, samenwerking en samenleving. Want om te kunnen vernieuwen en om mensen in
beweging te brengen zijn skills nodig!

In een team met collega trainees vraagstukken oplossen
Als trainee sta je er niet alleen voor. Je maakt deel uit van een gedreven team van 12 mensen uit
verschillende regio’s en met verschillende achtergronden. Samen volg je de trainingsdagen van het
programma. Bovendien werk je in kleine teams aan vraagstukken die bij meerdere woningcorporaties
spelen. Zo versterk je elkaar en maak je samen impact.
Wie ben jij?
• Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding, bijvoorbeeld in milieutechniek, duurzaamheid,
natuurkunde, bouwkunde, installatietechniek. Heb je een andere afgeronde HBO/WO opleiding en
spreekt deze vacature je aan? Ook dan ben je van harte uitgenodigd te solliciteren.
• Je deinst niet terug voor complexe vraagstukken.
• Je hebt maximaal drie jaar werkervaring en je bent op zoek naar een uitdagende eerste óf tweede
baan.
• Je bent niet bang voor verantwoordelijkheid.
• Je hebt zin om je in te zetten voor een sprankelend Gemert en Boekel.
Wat bieden we jou?
• Een uitdagende functie bij twee maatschappelijk betrokken werkgevers in de regio.
• Een professioneel trainingsprogramma van anderhalf jaar (start: mei 2020) van meer dan 20
dagdelen op het gebied van persoonlijk leiderschap, kennis en skills.
• Directe samenwerking met de bestuurders én een mooie groep mede-trainees.
• Een mooi salaris op basis van schaal G van de CAO Woondiensten (ca. € 2.700 bruto).
• Aanvullende arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Solliciteer voor donderdag 16 april door je motivatie en cv te sturen naar info@goedwonengemert.nl.
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze P&O adviseur, Martine Huisman via 0492 – 34 88 21.

Martijn van Straaten (bestuurder Peelrand Wonen)

Hans Vedder (bestuurder Goed Wonen Gemert)

MKW Traineeprogramma
Deze functie maakt onderdeel uit van het MKW Traineeprogramma. Bekijk voor meer informatie de
website van MKW: https://www.mkw-platform.nl/mkw-traineeprogramma/.

