
T R A I N E E S H I P

Ondernemend, bevlogen en net 
afgestudeerd? Kom ook werken 
aan een van de grootste opgaven 
van Nederland.

De start van jouw carrière  
is het begin van iemands thuis

thuisgeven

Doe mee met hét 
 traineeship voor een 
vliegende start van 
jouw carrière



Wil jij bijdragen aan misschien wel de grootste opgave 
van Nederland? Nieuw talent zoals jij is nodig om  
alle woningzoekenden een plekje te kunnen geven.  
Kom jezelf ontwikkelen in een dynamische sector en 
geef anderen een veilige basis. Geef thuis!

Na dit traineeship heb jij 
een grote kans op een 
baan die bij jou past.

Ontdek waar  
je thuishoort
Jij hebt hard gewerkt aan je  
opleiding en je bent net geslaagd. 
 Gefeliciteerd! Nu wil je jouw ambities 
en talent inzetten op de werkvloer, 
maar je hebt nog geen idee waar  
nou echt je hart ligt. Wij hebben een 
unieke kans voor je: kom jezelf in  
1,5 jaar ontwikkelen en ontdek wat  
echt bij je past. 

Hét traineeship voor  
een  vliegende start
Het traineeship Thuisgeven start  
op 1 oktober 2022 en duurt 1,5 jaar.  
Als trainee werk je zelfstandig aan 
 opdrachten binnen een team of 
 afdeling. Elke negen maanden bijt je  
je vast in een nieuw vraagstuk en  
neem je een kijkje in de keuken bij 
 kleine en grote corporaties en de 
 samenwerkingspartners.



Wie zijn wij
Corporaties in Beweging en Corpo 
Connect ZHZ helpen mensen vooruit 
door samen te werken aan duurzame 
inzetbaarheid, ontwikkeling en kennis 
deling. Wij initiëren dit trainee ship en  
je krijgt vanuit ons ondersteuning.  
Bij de deelnemende corporaties en 
samenwerkings partners vindt het 
echte werk plaats.

 ΄ Een contract van 1,5 jaar met 

een goed salaris van € 2.864 

bruto en goede secundaire 

 arbeidsvoorwaarden.

 ΄ Een unieke kans om jezelf te 

 ontwikkelen en te ontdekken  

welke richting je nou écht 

 interessant vindt.

 ΄ Een uitgebreid netwerk, handig!

What’s in it  
for me?
Voor jouw harde werk en   
inspirerende invalshoeken word  
je uiteraard goed beloond.  
Je krijgt o.a.:



Daarom word jij trainee
 ΄ In 1,5 jaar ontdekken welk  vakgebied bij jou past.

 ΄ Goed salaris en grote kans op een vaste baan.

 ΄ Kijkje in de keuken bij  verschillende organisaties  
in de corporatiewereld.

 ΄ Gezellig en gedreven team van trainees en  collega’s 
waar je veel van kunt leren.

Check de  
vacature en 
 solliciteer

Benieuwd naar wat je écht gaat doen en wat je allemaal krijgt? Check snel  
de vacature op www.corporatiesinbeweging.nl/traineeship en solliciteer vóór  
21 augustus a.s. In de vacature lees je hoe je dat kunt doen.

Thuisgeven is een initiatief van  
Corporaties in Beweging en  
Corpo Connect ZHZ

www.corporatiesinbeweging.nl/traineeship
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