
 

Bouw jij mee aan de toekomst van onze organisaties? 

Wij zoeken 10 trainees! 

Ben jij maximaal twee jaar geleden afgestudeerd in bijvoorbeeld de richting vastgoed, bedrijfskunde, 

bestuurskunde, sociale geografie/planologie, bestuur en beleid, sociologie, (bedrijfs)economie, 

ICT/informatie, Informatica of financiën? En zoek je een baan waarin: 

• je volop werkt aan je persoonlijke ontwikkeling? 

• je continu wordt uitgedaagd om je inhoudelijk te ontwikkelen? 

• je binnen korte tijd verantwoordelijkheid krijgt in projecten? 

• je werkt in een organisatie die maatschappelijk bijdraagt? 

 

Lees dan vooral verder! 

Durf jij de uitdaging aan? 

Je gaat aan de slag met vraagstukken over wonen & wijken, vastgoed, financiën, bedrijfsvoering of 

ICT. Je krijgt afwisselende opdrachten en inspireert onze corporaties met jouw frisse en creatieve 

blik. Jij bent die ondernemende trainee die binnen en buiten de grenzen van jouw expertisegebied de 

corporaties nieuwe inzichten geeft.  

 

Waar ga je werken? 

In twee jaar werk je als trainee telkens acht maanden bij een van de tien corporaties. Kleine, 

middelgrote en grote corporaties, allemaal met hun eigen dynamiek en vraagstukken. Maar allemaal 

aantrekkelijke werkgevers. Je werkt in een branche die volop in beweging is. De corporatie zorgt 

ervoor dat mensen met een laag inkomen prettig en betaalbaar kunnen wonen. Een boeiende 

werkomgeving waarin het draait om mensen en stenen! 

 

Waaruit bestaat het traineeprogramma? 

Het is een programma waarin je je professioneel en persoonlijk ontwikkelt. Je gaat aan de slag met 

opdrachten en projecten, maar draagt ook je steentje bij aan het reguliere werk. Inhoudelijk word je 

bijgespijkerd op het brede vakgebied van de corporaties. Je gaat op werkbezoek en volgt een 

persoonlijk ontwikkelprogramma. Samen met je collega-trainees neem je deel aan ontwikkeldagen 

over bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap, presentatietechnieken, stressmanagement en 

conflicthantering. Je hebt intervisie met elkaar en je wordt begeleid door de corporatie zelf, maar 

ook vanuit Expeditie Loopbaan.  

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken breed! Dus ben je maximaal twee jaar geleden op HBO of WO niveau afgestudeerd in 

bijvoorbeeld de richting vastgoed, MBI bouwkunde, installatietechniek, bedrijfskunde, (technische) 

bestuurs- of organisatiekunde, sociale geografie/planologie, bestuur en beleid, sociologie, 

(bedrijfs)economie, rechten, ICT/informatica, informatie of financiën? Dan kun je zeker reageren! 

 

 



Het is fijn als je over een aantal van de volgende competenties beschikt: 

• Ambitieus en maatschappelijk betrokken 

• Proactief, zelfstandig, initiatiefrijk en daadkrachtig 

• Goede communicatieve vaardigheden (spreken en schrijven) 

• Sociaalvaardig en empathisch 

• Analytisch en projectmatig 

 

Heb je affiniteit met volkshuisvesting, een brede algemene ontwikkeling en interesse, ervaring met 

project- en procesmanagement, ben je maatschappelijk betrokken en wil je twee jaar intensief met 

je (persoonlijke) ontwikkeling aan de slag? Zoek dan niet verder!  

 

Wat bieden we? 

Wij bieden jou een traineeship aan voor twee jaar inclusief het persoonlijk ontwikkelprogramma. 
Volop leren en verkennen in drie verschillende corporaties. Het salaris voor deze functie begint bij  
€ 2.422,- op basis van een 36-urige werkweek (schaal F – instapsalaris-cao Woondiensten) en 
gedurende je traineeship wordt dit salaris verhoogd. Een verklaring omtrent gedrag is onderdeel van 
de procedure.  
 

Interesse? 

Stuur jouw motivatie met CV vóór vrijdag 28 december naar info@expeditieloopbaan.nu t.a.v. 

Marriët Boersma.  

De eerste selectiedagen zijn gepland op donderdag 10 januari en vrijdag 11 januari. Ben je door naar 

de volgende ronde? Deze is gepland op woensdag 16 januari. Houd je alvast rekening met deze data?  

Wil je meer informatie over dit traineeship? Neem dan contact op met Marriët Boersma, 

projectleider van dit programma (m.boersma@casade.nl of 06-28120721). 

Wie zijn wij? 

Expeditie Loopbaan is een samenwerkingsverband in de regio Brabant.  

Met 21 corporaties werken we samen aan het aantrekken, ontwikkelen  

en behouden van talent. Met tien van deze corporaties bieden we gezamenlijk  

afgestudeerde hbo- en wo’ers de unieke kans om in maart 2019 te starten met  

een uitdagend traineeprogramma voor twee jaar.  
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