Vacature

Stagiaire bedrijfskunde
Afdeling IT/PPM
Datum publicatie:
Vacaturenummer:

18 december 2018
18.173

Openbaar Onderwijs Groningen is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente Groningen. Wij
werken aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs op 20 basisscholen, 3 scholen voor speciaal onderwijs en
13 scholen voor voortgezet onderwijs. Wij zijn sterk in leren!
Openbaar Onderwijs Groningen wordt gevormd door 2100 medewerkers en 16.000 leerlingen. Een dynamische
organisatie met een grote maatschappelijk verantwoordelijkheid en grote zichtbaarheid. Een team van
professionals adviseert en ondersteunt de scholen en het College van Bestuur.
Opdracht
Wij zijn met ingang van zo spoedig mogelijk op zoek naar een enthousiaste HBO bedrijfskunde student die
zijn/haar expertise inzet bij het professionaliseren van ons project portfoliomanagement (PPM).
Je gaat je onder andere bezighouden met het uitwerken van diverse werkprocessen en daarnaast wordt van jou
gevraagd om mee te denken over het ontwikkelen van beleid op diverse gebieden. Zo willen wij toewerken naar
een nauwe samenwerking tussen de afdelingen huisvesting en IT door het instellen van een integrale
servicedesk. Daarnaast vragen wij jouw inzet bij voorkomende werkzaam zoals het verwerken van
voortgangsrapportages.
Wij zoeken een stagiaire die:
zich vol enthousiasme wil verdiepen in het professionaliseren van ons projectmanagement;
een bijdrage wil leveren aan het optimaliseren van onze werkprocessen;
assertief, flexibel, enthousiast, nieuwsgierig en geïnteresseerd is;
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 februari 2019 voor 28 uur in de week beschikbaar is.
Wij bieden jou een prettige en informele werk- en leeromgeving en een stagevergoeding van € 300,- bruto per
maand.
Ben jij enthousiast over deze stagemogelijkheid? Dan maken wij graag kennis met jou. Je kunt je sollicitatie en
CV richten aan: solliciteren@o2g2.nl. Vermeld in de onderwerp-regel de vacature en het vacaturenummer
18.151.
Informatie
Informatie over de organisatie vind je op de website: www.o2g2.nl
Meer informatie over deze vacature is in te winnen bij Annet Rijnberg, portfoliomanager, via 06-29515714 of
050-3210300.
Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons worden leerlingen gezien en
krijgen zij ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Wij geven hen de basis voor de toekomst en doen dit met
elkaar. Samen zijn we ‘Sterk in leren!’
Vanuit de kernwaarden lef, focus en vertrouwen geven wij vorm aan de inhoud van het onderwijs.
Waarbij je als medewerker durft te kiezen voor kwaliteit en eigenaarschap. Dat je hierbij oog hebt voor je eigen
ontwikkeling, stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.

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

