
Wat ga je doen?
Je gaat aan de slag bij een gemeente,
school, bureau of bedrijf. Wekelijks kom
je samen met andere trainees voor:

een fl inke portie inhoudelijke kennis;
cursussen, trainingen en excursies;
een innovatieve groepsopdracht;
persoonlijke begeleiding.

En je haakt aan bij het professionele netwerk 
van Bouwstenen voor Sociaal. Zo kan je snel 
zelfstandig aan de slag en bouw je een groot 
netwerk op. Een mooie start van je carrière!

Wie ben je? 
Jij bent nog onder de 30 jaar en afgestudeerd 
als bouwkundige, bedrijfskundige, planoloog, 
jurist of ICT-er. Maar ook met een andere 
achtergrond ben je welkom om mee te doen 
met het traineeprogramma!

Wat ga je worden?
Bijvoorbeeld adviseur sportvoorzieningen, 
beleidsmedewerker onderwijs, 
vastgoedontwikkelaar of portefeuillemanager 
van maatschappelijke gebouwen. Afhankelijk 
van jouw achtergrond vinden we een passende 
job voor je.

TRAINEEPROGRAMMA 
maatschappelijk vastgoed

Wil jij een job met impact én tijd om jezelf te ontwikkelen? 
Dan is dit tweejarig traineeprogramma iets voor jou!



MEER INFO

De werkdag van een trainee
Stel, je wordt adviseur of beheerder 
van poppodia, buurthuizen en andere 
belangrijke plekken voor de samenleving. 
Hoe ziet je dag er dan uit? Gemeente 
Tilburg schetst een beeld.

Appen met collega’s
Je begint je dag vanuit huis met een 
online overleg over het verduurzamen van 
een mooi monumentaal theater. Met het 
projectteam bespreek je de voortgang, je 
wisselt ideeën uit en maakt afspraken. 

Je appt wat collega’s van andere 
gemeenten en een installateur uit het 
Bouwstenen-netwerk of zij ook wel eens 
zo’n project hebben gehad. Altijd handig. 
Dan hoef je het wiel niet zelf uit te vinden! 

Brandjes blussen
Daarna vertrek je naar kantoor. Samen 
met een collega buig je je over een 
brandende vraag van een raadslid over 
de opvang van vluchtelingen. Dat kan 
misschien in een oud schoolgebouw. Je 
bereidt een advies voor dat je ‘s middags 
nog zal doornemen met collega’s van een 
andere afdeling.

Fietsen naar je afspraak
Je luncht met collega’s van je afdeling 
en daarna stap je op de fi ets voor een 
afspraak met een huurder van een pand 
dat je in beheer hebt. Die geeft aan dat 
het pand te klein wordt en dat zij graag 
wil uitbreiden. Je belooft uit te zoeken of 
dat mogelijk is. 

Dan terug naar je werkplek om jouw 
advies over het schoolgebouw te bespreken. 
Je collega’s staan er hetzelfde in als jij. 
Jullie verwerken het advies tot een reactie 
aan het raadslid. Hopelijk wordt het 
overgenomen! Dan sluit je je computer af. 
Morgen weer een dag en dan heb je een 
leuk programma gepland staan met de 
andere trainnees.

Meer informatie?
Neem contact op met onze talentmanager 
via trainees@bouwstenen.nl of bel 
033-258 43 37.

Daarna vertrek je naar kantoor. Samen 




