
Dit ga je doen
Het traineeship start op 1 oktober 2022 en  

duurt 1,5 jaar. Als trainee werk je zelfstandig aan 

opdrachten binnen een team bij één of meer van 

de volgende clusters:

 ΄ Sociaal en maatschappelijk.

 ΄ Staf- en interne dienstverlening  

(HR, communicatie, ICT, Financiën).

 ΄ Vastgoed (beheer, ontwikkeling en beleid).

Elke negen maanden bijt je je vast in een  

nieuw vraagstuk bij één van de deelnemende 

 organisaties (in totaal werk je dus bij twee 

 verschillende deelnemende organisaties).  

Je neemt een kijkje in de keuken bij kleine en  

grote corporaties en de samenwerkings  - 

partners, allemaal met hun eigen dynamiek  

en  vraagstukken.

Dit ben jij
Jij hebt hard gewerkt aan je opleiding en je  

bent net geslaagd. Gefeliciteerd! Nu wil je jouw 

 ambities en talent inzetten op de werkvloer, maar 

je hebt nog geen idee waar nou echt je hart ligt. 

Welke functie is jou op het lijf geschreven?  

En in welke omgeving voel je je nou echt thuis?  

Wij hebben een unieke kans voor je: kom in 1,5 jaar 

bij ons ontdekken wat bij je past. 

 ΄ Je hebt een HBO- of WO studie afgerond in 

bijvoorbeeld een van deze richtingen:

• financieel

• bouwkunde

• vastgoed en makelaardij

• bedrijfs(technische)-, bestuurs- of 

organisatiekunde

• sociologie

• psychologie

• sociale geografie

• sociale wetenschappen

 ΄ Je hebt zin om 1,5 jaar te proeven of de 

 corporatiesector iets voor jou is en binnen  

welk vakgebied je dan wilt werken.

 ΄ Je deinst niet terug om advies te geven.

 ΄ Je hebt een frisse blik en komt met  

creatieve oplossingen.

 ΄ Je wilt werken aan jouw toekomst én aan  

die van anderen. Thuisgeven gaat namelijk 

over iemand aan een stabiele basis helpen.  

Hoe tof is dat?!

Ondernemend, bevlogen en  

net afgestudeerd? Een groot  

hart voor de maatschappij en  

zin om je tanden in uitdagende 

vraagstukken te zetten?  

Wij zoeken jou!
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Even sparren?
Geef een van de twee coördinatoren van het 

traineeprogramma een belletje of mail ze op 

Mirella van den Hooven 06 28 33 30 64
Jeff Boiten 06 51 16 74 91

contact@corporatiesinbeweging.nl

Dit zijn wij
Corporaties in Beweging en Corpo Connect ZHZ 

zijn regionale samenwerkingsverbanden met  

29 aangesloten corporaties in de provincie Zuid- 

Holland. Wij helpen mensen vooruit door samen te 

werken aan duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling 

en kennisdeling. Denk aan het verzorgen van 

netwerkevents, workshops, loopbaanbegeleiding 

en intervisiegroepen. Wij initiëren dit traineeship  

en je krijgt vanuit ons ondersteuning. Bij de 

deelnemende corporaties en samenwerkings-

partners vindt het echte werk plaats. 

Dit krijg je
Voor jouw harde werk en inspirerende invalshoeken 

word je uiteraard goed beloond: 

 ΄ Je krijgt een contract van 1,5 jaar met een goed 

salaris van € 2.864 bruto en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

 ΄ Een unieke kans om je te ontwikkelen en 

te ontdekken welk vakgebied je nou écht 

 interessant vindt. 

 ΄ Naast dat je gaat werken met gezellige en 

ambitieuze (trainee) collega’s (hallo uitgebreid 

netwerk!), ga je ontzettend veel over jezelf en 

van anderen leren. 

 ΄ Na dit traineeship kun je overal aan de slag, in 

ieder geval binnen de corporatiebranche en 

misschien wel gelijk bij één van de aangesloten 

corporaties!

 ΄ Het volledige ontwikkelprogramma dat  

je krijgt bestaat uit persoonlijk leiderschaps-

dagen, diverse workshops op het gebied van 

communicatie (bijv. besluitvorming, presen tatie-

techniek, conflicthantering), creatief  werken, 

groepsdynamica, kennissessies,  coaching  

en intervisie. 

 ΄ Ook kan je meedoen met alle workshops, 

events en kennissessies die voor alle collega’s 

worden georganiseerd. En dat allemaal  

onder werktijd! 

Na dit traineeship heb jij 
een grote kans op een 
baan die bij jou past.
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Aangemeld, en nu? 
Reserveer alvast 28 juni in je agenda! Dan vindt 

namelijk de eerste selectieronde (van twee) plaats 

in de vorm van speeddates. Hier word je voor 

uitgenodigd als jij ons hebt weten te overtuigen 

waarom we jou beter moeten leren kennen.  

De tweede gespreksronde is op 4 juli.

 ΄ In 1,5 jaar ontdekken welk vakgebied bij  

jou past.

 ΄ Goed salaris en grote kans op een vaste baan.

 ΄ Uitgebreid persoonlijk ontwikkelprogramma.

 ΄ Kijkje in de keuken bij verschillende organisaties 

in de corporatiewereld.

 ΄ Leuk team aan trainees en collega’s waar je 

veel van kunt leren.

 ΄ Je werkt aan fijn wonen voor een ander.

Twijfel je nog? 
Laat ons alle voordelen voor jou 

nog eens op een rijtje zetten

Heb jij het in huis?  
Kom maar door met die  uitdaging.
Stuur ons jouw motivatie + CV (of LinkedIn profiel). 

Doe dit op de manier die bij jou past; een vlog, 

brief, presentatie… Kijk maar! 

Reageer vóór 21 juni a.s.

Word trainee!  
Meld je aan
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