Rijkswaterstaat zoekt trainees die Nederland verder brengen
Werkenvoornederland.nl

Verder met Nederland
Bij Rijkswaterstaat werk je in een innovatieve omgeving aan projecten die er echt
toe doen. Kleine, grote en héle grote projecten die de veiligheid, leefbaarheid
en bereikbaarheid van Nederland verbeteren. Een dynamisch proces waarin veel
partijen een stem hebben. Als trainee bij Rijkswaterstaat krijg je de ruimte om
jezelf te ontwikkelen en inhoudelijk te versterken. Dat is waar het om gaat en wat
jij gaat doen! Bij Rijkswaterstaat maak je namelijk deel uit van een ambitieuze
groep mensen die grootse projecten realiseert. Projecten waar je later met trots
over zegt: “daar heb ik aan meegewerkt!”
Iets voor jou?
Je hebt maximaal drie jaar werkervaring en hebt
tijdens en na je studie aantoonbaar interesse
getoond in het werkveld van Rijkswaterstaat.
Moet je nog afstuderen dan is het wel
belangrijk dat je (uiterlijk augustus of
september 2016) je bachelor of master hebt
afgerond op het gebied van ICT, (civiele)
techniek, inkoop, water- of verkeersmanagement of duurzaamheid en milieu.
Enthousiasme en relativeringsvermogen zitten
in je DNA, net als de drive om je te ontwikkelen
in een uniek leerwerktraject. Combineer je ook
nog lef en initiatief met uitstekende netwerkcapaciteiten? Dan kom je wel heel dicht in de
buurt van het ideale traineeprofiel.
Duur en start
Het Rijkswaterstaat-traineeship start op
1 september 2016 en duurt anderhalf jaar.
Als trainee vervul je elk half jaar een nieuwe
opdracht en heb je elke keer een andere
functie bij een van de organisatieonderdelen.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan een functie

als omgevingsmanager, adviseur techniek,
adviseur inkoop en contracten, adviseur
veiligheid of adviseur projectbeheersing.
De opdrachten die je als trainee kunt vervullen
richten zich op allerlei werkvelden en
processen binnen Rijkswaterstaat en je hebt
daarin een zeer ruime keuze. Er vindt eerst
overleg met jou plaats over een geschikte
opdracht. In de eerste periode sluit deze vaak
aan op je belangstelling en je studie. Voor de
tweede en derde opdracht ga je binnen het
door jou opgebouwde netwerk op zoek naar
een geschikte vervolgopdracht binnen een
ander werkveld.
Een opleidingsprogramma dat je laat
groeien
Als trainee volg je een uitgebreid
opleidingsprogramma. Dit programma bestaat
uit individuele ontwikkelingsmogelijkheden
die aansluiten bij jouw interesses en talenten,
maar ook uit algemene opleidingen zoals
Adviseren met impact, Politiek-Bestuurlijke
Sensitiviteit en Projectmanagement.

In elke periode van een half jaar werk je aan
een functiegerichte leeractiviteit, toegespitst
op een bepaald werkveld. Elke drie maanden
vindt het zogenaamde ‘pizza-overleg’ plaats,
een combinatie van leren en dineren. En je
krijgt, samen met je collega-trainees, een
aanvullende opdracht van het management.
Met elkaar geef je zo zelf invulling aan je
eigen ontwikkeling en werk je ondertussen
mee aan de organisatiedoelen. Maar je doet
het natuurlijk niet alleen. Naast de hechte
groep trainees om je heen, krijg je ook een
(beoordelende) begeleider die je waar nodig
helpt en bijstaat.
Als trainee kom je overal
Rijkswaterstaat is actief door heel Nederland.
We houden uiteraard rekening met je
woonplaats, maar het kan ook voorkomen
dat je een periode wat verder van huis wordt
ingezet. Wij vragen daarom flexibiliteit van jou
als trainee.
Een vliegende start van je carrière
Bij goed functioneren en gebleken
geschiktheid wordt je tijdelijke contract

omgezet in een vaste aanstelling. Via een
sollicitatie stroom je dan in op een functie die
bij je past.
Solliciteer vandaag nog!
Op maandvandetrainee.nl vind je
uitgebreide informatie over het traineeship.
Voor het solliciteren en het maken van een
preselectie gebruiken we de videosollicitatie:
je beantwoordt online een aantal vragen,
eenvoudig via de site met behulp van je eigen
webcam. Zo krijgen we letterlijk en figuurlijk
een goed beeld van je, aanvullend op je cv.
Als jij op basis hiervan binnen het gezochte
profiel past, volgt er een online assessment.
Dit assessment onderzoekt enkele cognitieve
capaciteiten (cijferreeksen, woordenschat,
etc.). Op basis van je cv, de videosollicitatie en
de uitslag van het assessment maken we de
eerste selectie en nodigen we je uit voor een
van de selectiegesprekken. Hierna stellen we de
traineegroep samen. Hoor je hierbij, dan stap
je in het unieke Rijkswaterstaat-traineeship.
Een fantastische start van je carrière!

Nieuwsgierig? Kom kijken!
Op donderdagavond 31 maart en 21 april 2016
zijn er in Utrecht informatieavonden. Je kunt
hier terecht met al je vragen, er is een videosollicitatietraining en je kunt kennismaken
met het werk van Rijkswaterstaat. Schrijf je
hiervoor in op maandvandetrainee.nl.
Zorg dat je er op tijd bij bent! Solliciteren
kan van 15 maart 2016 t/m 30 april 2016.
De uiteindelijke selectiedagen vinden plaats
op 6 juni en 9 juni in Utrecht.
Aarzel niet en solliciteer vandaag
nog via maandvandetrainee.nl.
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