Het Regio Talent Traineeship
‘Noord-Hollands talent binden aan de regio’
Regio Talent ziet het als gezamenlijke verantwoordelijkheid om jou, als talent uit de
regio, de kans te bieden om je te ontwikkelen en verbinden aan organisaties in NoordHolland Noord. Gedreven, op zoek naar kansen, maar geen idee waar of hoe? Ons
Traineeship is iets voor jou!

Zie wat NoordHolland Noord je te
bieden heeft in
verschillende
organisaties!

Het Regio Talent Traineeship
Programma
Samen met andere trainees start je aan het
Traineeship en werk je drie keer een half jaar bij
verschillende organisaties in Noord-Holland Noord. Hier
krijg je een kijkje in de keuken van zeer diverse organisaties
om te ontdekken wat jij leuk vindt. Het zijn (project)functies
in verschillende staf richtingen die jij tijdelijk vervult, welke
kritisch getoetst zijn op uitdaging en ontwikkeling.
Jouw ontwikkeling krijgt een kickstart door zowel interne
als externe begeleiding. Elke maand ben jij één dagdeel bij
Regio Talent voor coaching, training, inspiratie of intervisie.
Bij de organisatie heb je een mentor om mee te sparren.
Via een online programma kun je jouw ontwikkeling volgen
zodat alle betrokkenen hier inzicht in hebben.

3 x 6 mnd of 2 x 9 mnd intern bij een NoordHollandse organisatie. Bevalt jou 1e, 2e of laatste
half jaar bij een organisatie zó goed? Is de match tussen jou
en de organisatie 100%? Wij houden je niet tegen! Je kan
het ontwikkelprogramma afmaken, ook als je in dienst
treedt bij de organisatie.

Het Regio Talent Traineeship
Ontwikkelingsprogramma
TRAININGEN

INSPIRATIESESSIES

PERSOONLIJKE COACHING

Feedback geven en ontvangen
Hoe ga je om met feedback op de werkvloer?
Big data analyseren
Wat is het en wat kan je ermee in de praktijk?
Verdiep je communicatie
Hoe bereik je in communicatie wat je wílt bereiken?
Effectieve vergadertechnieken
Hoe vul jij een vergadering effectief in?
Leren beïnvloeden
Hoe krijg jij een ander overtuigd van jouw
standpunt?

Ondernemerschap
Situationeel leiderschap
Organisatieverandering
Lean management
Agile methodieken: Scrum

Coaching en begeleiding bij
ontwikkelpunten, zaken waar een trainee
tegenaan loopt en oplossingen hiervoor
INTERVISIE
Het delen van ontwikkelpunten en
inzichten met mede-trainees.

Nog wat praktische informatie
•
•
•
•
•

Starten is per maand mogelijk.
De 1e trainees starten per 1 november 2019
Het Traineeship duurt anderhalf jaar
Je komt bij Regio Talent in dienst (40 uur op contract)
De functies zijn staf-georiënteerd, divers en gebaseerd op
competenties

Wat bieden wij?
• Startsalaris van €2.300,- bruto
• Leaseauto, ook voor privégebruik
• Persoonlijk ontwikkelgericht opleidingstraject (voor hard én soft skills)

Staat het antwoord op jouw
vraag hier niet tussen? Neem
contact op met ons!
Met Selma via: s.vanzanten@regiotalent.nl
of mobiel: 06-55332244
Met Sara via: s.oud@regiotalent.nl
Of telefonisch: 072 - 512 47 63

Sollicitatieprocedure

Kennismaking met Regio Talent
Werving en
selectie op
basis van cv en
motivatie

Kennismaking bij
Regio Talent inclusief
gedragsvoorkeuren
en drijfveren analyse

Verdieping / oriëntatie opdrachtgevers
Assessment op
competenties voor
geselecteerde
trainees

Resultaten assessment
en bevestiging
kandidatuur
Traineeship

Gesprek(ken)
bij
opdrachtgevers

1 november
Start bij eerste
opdrachtgever

Het Regio Talent Traineeship
‘Noord-Hollands talent binden aan de regio’
Heb jij een vraag of wil jij je aanmelden voor het traineeship? Neem
contact op met Selma van Zanten of Sara Oud:
Selma van Zanten
Senior Consultant
tel. 06 - 55 33 22 44
e-mail: s.vanzanten@regiotalent.nl

Sara Oud
Junior Consultant
tel. 06 - 55 00 33 10
e-mail: s.oud@regiotalent.nl

