Vacature
Noordoost Groningen Initiatief
Functie omschrijving
Voor het Noordoost Groningen initiatief zijn wij op zoek naar pas afgestudeerden (HBO/WO) die
een serieuze uitdaging aandurven en willen bijdragen aan het NoordOost Groningen initiatief.
Als deelnemer van het Noordoost Groningen initiatief houd jij je bezig met het verkennen,
analyseren van nieuwe business modellen, het verbeteren van huidige en het uitwerken en
begeleiden.
Als deelnemer ben jij geïnteresseerd in de gemeentelijke vraagstukken en help jij mee deze te
beantwoorden met jouw team (o.a. een denktank). Tijdens de team sessies wordt nagedacht over
hoe de vraagstukken beantwoord kunnen worden, dit met een creatieve benadering.
Gedurende jouw werkzaamheden leer je veel bedrijven kennen en bouw je een groot netwerk op.
Omdat je veel met bedrijven bezig bent moet je de kansen voor deze bedrijven/gemeenten zien
liggen, een gevoel voor ondernemen is daarom belangrijk.
Het Noordoost Groningen Initiatief
Dit initiatief is ontstaan door samenwerking van verschillende bedrijven, waaronder o.a.
ziekenhuizen, zorginstellingen, gemeenten en banken om de economie van Noordoost Groningen
te stimuleren. Op dit moment zien wij de economische activiteiten in het noorden terug lopen
evenals het aantal inwoners. Wat eigenlijk bijzonder is gezien de mogelijkheden die er liggen voor
deze regio. Kortom een ruwe diamant die een groep pas afgestudeerden nodig heeft om
bijgeslepen te worden. Dat de inzet van deze groep belangrijk is voor de realisatie van dit initiatief
begrijpen alle partijen. Aan de nieuwe generatie de mogelijkheid om samen met de verschillende
partijen creatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren.
Jij als deelnemer van het Noordoost Groningen Initiatief:
• Je hebt aan afgeronde HBO/WO opleiding
• Bent communicatief zeer vaardig en kan schakelen tussen verschillende niveaus
• Je hebt goede kennis van Excel en Word
• Bent ondernemend en kan out of the box denken• Kan goed in teamverband werken
• Beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend
• Woonachtig in de regio Noord Nederland
Wij bieden jou als deelnemer van het Noordoost Groningen Initiatief:
Een marktconform salaris
Een jaarcontract met mogelijke verlenging
Diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden
Een kijk in de keuken van verschillende bedrijven
Het opbouwen van een groot netwerk
Uitdagend en serieus werk
Een start voor een geweldige carrière
Mogelijk zelf ondernemer ?
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Geïnteresseerd?
Wil jij deelnemen aan dit initiatief? Meld je dan hier aan! Stuur je CV, korte motivatie en foto op
naar stijnhofman@sierra-delta.nl
Voor vragen kan je contact opnemen met: Stijn Hofman 06-47175514

