Gemeente Beekdaelen is de grootste plattelandsgemeente in Zuid
Limburg, met 15 unieke kernen en een groot aantal gehuchten en
buurtschappen. Het is een jonge fusiegemeente, vol ambities en
dynamiek en met een focus op innovatie. We stappen over van ‘regels
en moeten’ naar ‘regelen en ontmoeten’. Daarbij spelen participatie
en zelfsturing een grote rol. Samen met inwoners en ondernemers
bouwen we aan een bloeiend Beekdaelen: een groene gemeente waar
het fijn wonen, werken en ontspannen is.
We verkennen in Beekdaelen dus nieuwe wegen. Hiervoor zoeken we iemand
die aansluit bij onze ontdekkingstocht. Ga jij met ons op pad?

Was digitale
dienstverlening
Prikkelende
altijd al je
uitdrukking
passie?

om aandacht
te trekken

Weet je dat een
ambtenaar niet
alleen koffie
Prikkelende
drinkt en
uitdrukking
krantjes leest?

om aandacht
te trekken

Ben je een
‘spons’ als het
Prikkelende
gaat
om leren
en jezelf
uitdrukking
ontwikkelen?
om aandacht

te trekken

Trainee Publieksdiensten
(Tijdelijke voor 36 uur p/w)
In Beekdaelen werken wij aan het optimaliseren van onze
dienstverleningsprocessen. Digitaal waar mogelijk en met maatwerk waar
nodig. Onze processen, systemen en documenten moeten hiervoor verder op
orde worden gebracht. Hierin ga jij een rol spelen. Hoe vertalen wij
ontwikkelingen naar uitvoerende processen? Welke processen lopen soepel
en welke nog niet? Hoe kunnen we beter gebruik maken van beschikbare
informatie en data?
Voor de afdeling Publieksdiensten zoeken wij een trainee die wordt ingezet
als projectmedewerker. Een brede en afwisselende functie gericht op de
gemeentelijke dienstverlening. Een functie die je helpt te groeien binnen een
organisatie en ervaring en kennis op te doen.

Wat ga je doen?

Als werkzaamheden kun je bijvoorbeeld denken aan:
• Het onderzoeken van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor de
gemeentelijke dienstverlening;
• Het leveren van een bijdrage aan het implementeren van nieuwe
processen en systemen;
• Het optimaliseren van documenten naar eenduidige en begrijpelijke taal
• Het uitvoeren van dienstverleningspilots;
• Het ontwikkelen en beheren van managementrapportages;
• Het leveren van een bijdrage aan klanttevredenheidsonderzoek;
• Het meewerken in projecten en meedenken in de digitalisering van
processen.

Wat breng je mee?

Je bent leergiering, ondernemend en resultaatgericht;
Je bent niet bang om collega’s een spiegel voor te houden;
Je brengt nieuwe energie binnen het team;
Je hebt lef en bent communicatief ingesteld;
Netwerken is iets wat jou goed ligt;
Je denkt in oplossingen en mogelijkheden. En die mogen best anders of
nieuw zijn.
• Je bent digitaal handig, werkt zakelijk en/of privé met diverse digitale tools
en je kunt snel schakelen tussen diverse informatiestromen.
•
•
•
•
•
•

Wat bieden wij?

• Een drukke en uitdagende functie binnen een organisatie in verandering.
Een bruto salaris van maximaal € 2.627,- (schaal 7, periodiek 5) bij een
fulltime dienstverband afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring.
• Beekdaelen volgt de CAO Gemeenten en biedt daarmee een eigentijds
pakket aan arbeidsvoorwaarden (waaronder een keuzebudget van
17,05%).
• De functie is voor de duur van een half jaar met mogelijke verlenging tot
het einde van dit jaar. Daarom biedt deze met name een kans voor de
ontwikkeling van jezelf. Om (meer) ervaring op te doen binnen het
werkveld en een gemeentelijke omgeving.

Wat je nog meer moet weten

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met
Cindy Blom via 088 – 450 2000 of c.blom@beekdaelen.nl.
Op www.beekdaelen.nl vind je meer informatie over onze organisatie.
Inhuur via Talentsourcer of detachering vanuit een andere organisatie is
mogelijk.

Ja! Ik ben overtuigd!

Schrijf dan een motivatie bij je CV en dien deze digitaal in via www.igom.nl,
uiterlijk op 24 februari 2021.

