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Stage bij de gemeente Venlo
Wil je graag stage lopen bij de Gemeente Venlo en heb je geen passende stage gezien op de website van
www.banenpleinlimburg.nl, dan kun je daartoe een verzoek doen door te reageren via de sollicitatiebutton. Wij vragen je om
naast een recent CV ook extra informatie te verstrekken met betrekking tot je opleiding, de doelstelling van je stage, je
stageperiode, het aantal uren/dagen en evt. je stageopdracht. Je gegevens worden dan opgenomen in een stagebank. De
gemeente Venlo checkt regelmatig deze stagebank op geschikte kandidaten. Wij streven ernaar om binnen 1 maand duidelijkheid
te geven over de stagemogelijkheden binnen de gemeente Venlo.

Venlo en de regio
De gemeente Venlo heeft circa 100.000 inwoners en 1.000 medewerkers. De gemeente omvat meerdere stadsdelen en dorpen.
Wereldwijd trekt Venlo de aandacht met haar inspanningen op het gebied van circulariteit waarbij ze zich onderscheidt door de
toepassing van de cradle to cradle-filosofie. Het nieuwe stadskantoor - een fantastische werkplek - is daar een perfect voorbeeld
van. Duurzame ontwikkeling, sociaal ondernemerschap, people, planet, prosperity, diversiteit en meerwaarde. Allemaal begrippen
die aansluiten bij deze visie.

De uitdagingen liggen in Venlo voor het oprapen. Regionaal gezien is Venlo de grootste gemeente en dus vaak kartrekker in
belangrijke ontwikkelingen. Dat is complex, heel interessant en het brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Venlo is een
grensstad en ze probeert grensoverschrijdend te denken waar het gaat over de grens tussen burger en overheid, maar ook de
stadsgrenzen én de landsgrens. Het Duitse achterland is ontzettend belangrijk voor Venlo. De regio is al jaren een belangrijke
Europese logistieke hotspot. Samen met haar oosterburen vormt de regio het grootste tuinbouwgebied van Europa en een regio
met relatief de meeste kennisintensieve banen voor hoogopgeleiden van het land. Daarnaast is Venlo een studentenstad in
ontwikkeling met een Brightlands Campus op Greenport Venlo. Venlo is nadrukkelijk ook een gemeente met een sociale agenda.
Voor thema’s als participatie, het voorkomen van armoede, maatschappelijke en sociaal-culturele ontplooiing en wijkgericht
werken is extra aandacht.

De organisatie
De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad
en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op klantgerichter opereren, meer integraal
werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven. De organisatie is plat georganiseerd, er is een
Directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en twee directieleden. Er zijn in totaal 26 teams, waarbij elke directeur een aantal
teamleiders aanstuurt.
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Meer info over de gemeente Venlo kun je vinden op www.venlo.nl of op Banenpleinlimburg

Jouw profiel
Als stagiaire verwachten wij van jou dat je enthousiast, energiek en initiatiefrijk bent. Je kunt makkelijk schakelen tussen
zelfstandig werken en in teamverband werken. Je bent niet bang om vragen te stellen en hebt de ambitie om een expert te
worden in jouw vakgebied!

Solliciteren
Voldoe jij aan bovenstaand profiel en hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via de button!

Competenties
Zelfstandigheid
Samenwerken
Initiatief
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