Traineeship

Beleidsmedewerker
Ruimtelijke Ordening
De laatste jaren is er een toenemende vraag naar beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening.
Daarom ontwikkelde Wyzer speciaal voor deze functie een 1,5 jaar durend traineeship,
waarin wij hbo- en wo-professionals opleiden voor de praktijk. Alle trainees nemen deel aan
ons traineeprogramma op maat, waar zowel theorie als praktijkopdrachten aan bod komen.
Ook ontvangen zij doorlopend intensieve begeleiding van een mentor van Wyzer. Zo groeien
zij in korte tijd uit tot ervaren beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, die klaarstaan voor
de uitdagingen van vandaag én morgen.
Heb je een relevante opleiding op hbo- of wo-niveau dan is dit traineeship iets voor jou!
Het traineeship start op 23 januari 2023

Programma
Het programma kent twee blokken.
Het eerste blok is een intensief traject van 10
aaneengesloten dagen.
Het tweede blok vertaalt zich in terugkomsessies. Dit kunnen fysieke opleidingsdagen
zijn, maar ook online intervisie sessies, werkbezoeken bij een andere gemeente of online
micro-learnings met inzet van ons online
leerplatform. De online intervisie- en microlearning sessies worden begeleid door een
senior collega.

Resultaat
Na het traineeship ga via Wyzer verder als
volwaardig Beleidsmedewerker Ruimtelijke
Ordening. Dit doe je bij een gemeente of
(lokale) overheid. Samen met jou kijken wij
wat het beste bij jou past én voor welke
gemeente zou je willen werken. Wij zien
jou graag nog jaren voor Wyzer werken én
jezelf ontwikkelen.

Naast een intensief leertraject dat theoretische kaders en praktische
handvatten geeft om professioneel uit te blinken als Beleidsmedewerker
Ruimtelijke Ordening biedt Wyzer jou nog veel meer!
Lees verder op de volgende pagina

Lees meer op de volgende pagina
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Waarom kiezen voor Wyzer?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een vaste groep trainees waarmee je samen de ontdekkingsreis aangaat.
Een mentor waar je inhoudelijk mee kunt sparren wanneer nodig.
Ervaren collega’s die met je meedenken en waarvan je veel kunt leren.
Een opleidingsprogramma verzorgd door de ervaren docenten van Wyzer Academie.
Een online leerplatform waar je 24/7 gebruik van kunt maken.
Een individueel studiebudget van € 1.000,- per jaar te besteden naar behoefte.
Een enorm netwerk van Wyzer collega’s die actief zijn in gemeente- en overheidsland. Zo
kun je jouw netwerk snel verruimen.
De mogelijkheid verschillende opdrachten te doen bij diverse gemeenten in het land. Dit
geeft jou inzicht in waar jouw passie ligt en houdt het werk afwisselend en uitdagend.
Daadwerkelijk impact hebben en een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.
Gezellige feestjes en borrels; zoals het jaarlijkse Zomerfeest, Eindejaarsfeest en de borrels
na de opleidingsdagen.

