Stagelopen bij de gemeente Oss
Informatie
Plaats

Oss

Salarisindicatie

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Stage

Uren

0 - 36 uur

Publicatiedatum

28-04-2020

Werk- en denkniveau

WO,HBO,MBO

Sluitingsdatum

31-12-2020

Schaal

Vacature Tekst

Is er geen stageopdracht opengesteld, dan ontvangen wij graag jouw open verzoek.
We kijken intern naar mogelijkheden. Als je binnen 2 weken geen reactie ontvangt, dan is er geen stageplaats beschikbaar.

De gemeente als stagebedrijf
Door stage te lopen bij een gemeente maak je kennis met het werken binnen een overheidsinstelling. De gemeente heeft een
maatschappelijke rol en betrokkenheid. Plannen worden gevormd samen met inwoners, bedrijven en instellingen en wij voeren
die ook samen uit. Afhankelijk van jouw stageplek neem je deel in dit proces. Maar ook intern zoeken we de samenwerking op.
Van stagiairs krijgen we terug dat doordat je vaak in grotere teams werkt, je ook bij verschillende mensen terecht kunt voor
vragen. Dat werkt prettig.
Wij bieden regelmatig ruimte voor meewerkstages en afstudeeropdrachten op mbo-, hbo- en wo- en waar mogelijk op lbo-niveau.
Dit kan voor opleidingen in heel verschillende richtingen van toepassing zijn, van techniek tot maatschappelijk werk of
bestuurskunde en zo meer.
Ook voor snuffelstages en maatschappelijke stages kijken we wat er mogelijk is.

Stagelopen bij de gemeente Oss
·

Voordat je stage begint zorgen we voor een heldere opdracht met gevarieerde taken en verantwoordelijkheden.

·

Fijn als je in jouw motivatie een tipje van de sluier kunt oplichten over wat je wilt leren, naar welk werkveld (je denkt
dat) je voorkeur uitgaat, hoeveel uren en in welke periode je graag stage zou willen lopen.

·

Tip! Zorg vooraf dat je voor jezelf helder hebt waaraan een stageopdracht moet voldoen om passend te zijn voor jouw
specifieke opleiding.

·

Wil je ons echt helpen om binnen Oss de juiste stageplek voor je te vinden? Stuur dan ook je CV met je ervaring mee,
en eventueel een linkje naar de website van jouw opleiding zodat we zicht hebben op waar jij in je opleiding mee bezig
bent

Wat vragen we?
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·

Wij leren ook graag van jou! Dus we hopen dat je je vrij voelt jouw kennis en ervaringen te delen en jouw frisse kijk op
ons werk aan ons over te dragen.

·

We dagen je uit juist uit je comfortzone te treden door gewoon te DOEN!

·

Je bent natuurlijk gemotiveerd om een succesvolle stage te lopen.

Wat bieden we?
De gemeente Oss kent betaalde en onbetaalde stages, afhankelijk van de duur en inhoud. Een bruto stagevergoeding is indicatief
€ 280,00 per maand bij een stage van 36 uur per week.

We zijn een open, platte organisatie met korte lijnen. Je leert werken in een grote organisatie met een open kantoorconcept en
flexplekken. Vergaderen doen we achter gesloten deuren, overige werkzaamheden in een open ruimte.

Omdat het gemeentehuis naast het station ligt, kun je ons uitstekend bereiken met de trein. Mocht je niet over een OVstudentenkaart beschikken dan zoeken we naar een tegemoetkoming.

Ligt hier voor jou een uitdaging?
Stuur dan een open sollicitatiebrief. We kijken intern naar mogelijkheden. Als deze er zijn ontvang je binnen 2 weken een bericht
van ons.

Heb je niks van ons gehoord? Dan betekent dit dat er helaas geen stageplek beschikbaar is.

Competenties
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Schriftelijke communicatie

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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