Vacature: Stagiaire Projectteam Omgevingswet
16 - 24 uur
Vacaturenummer: 2018-1101-02
Ben jij de vlotte stagiair die ons projectteam Omgevingswet komt versterken? Draai jij je hand niet om
voor het ondersteunen van een projectteam? Kun jij meedenken over de Omgevingswet? Dan drinken wij
graag een kopje koffie of thee met jou om te bekijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
Voor ons projectteam voor de Omgevingswet zijn wij op zoek naar een student die ons kan ondersteunen
bij de verslaglegging van vergaderingen van het projectteam, het verder ondersteunen van het
projectteam en het uitvoeren van diverse werkzaamheden voor het project. Je neemt deel aan het
projectteam en zorgt voor het vastleggen van de resultaten. Je zoekt (juridische) aspecten uit voor het
projectteam en ondersteunt bij bijvoorbeeld bestuursdagen.
Wat bieden we je?

•
•
•
•

Een mooie stagevergoeding die je de weekenden door helpt
Vrijheid in je eigen werktijden volgens ‘het nieuwe werken’, ontwikkelmogelijkheden, uitstekende
vergoeding voor het gebruik van je mobiele telefoon, vergoeding voor dienstreizen.
Leuke collega’s en een goede werksfeer
Ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid

Wat vragen we?

•
•
•
•
•
•

Je bent beschikbaar voor 2 tot 3 dagen in de week;
Je bent bezig met een MBO opleiding in secretariële ondersteuning;
Je hebt interesse in de overheid en de Omgevingswet;
Je toont initiatief en lef want wij leunen erg op jouw ondersteuning;
Je bent een echte doener met oog voor detail en een hart voor ondersteuning die ons verder gaat
helpen;
Je kunt zowel zelfstandig werken als binnen een team.

Reageren?
Stuur je motivatie en een overzicht van wat je hebt gedaan en geleerd naar
oa-vacatures@odra.nl.
Meer informatie
Meer informatie over onze organisatie? Kijk op www.odregioarnhem.nl
Meer informatie over de stage of mogelijkheden binnen Omgevingsdienst Regio Arnhem? Neem
vrijblijvend contact op met Marlous Morren, op (026) 377 4407 of marlous.morren@odra.nl.

