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Vakgroepoverleg

Vrij

Veel van onze 

collega’s hebben een 

vaste vrije (mid)dag. 

Je kunt zelf kiezen hoe 

je je de 36 uur 

verdeeld over de 

week. Wil je vier dagen 

van 9 uur werken of 

vijf dagen waarmee je 

extra vakantiedagen 

opbouwt?

In de stad Almere gebeurt ontzettend veel. Tijdens 

het vakgroepoverleg deel je informatie met je 

collega-projectleiders uit je eigen team over de 

projecten waar je mee bezig bent en wordt er 

gedeeld wat er verder in de organisatie en stad 

speelt. 

Koffiemoment traineeship: eens per twee weken drink 

je met de traineebegeleiders en de rest van de trainees 

een kopje koffie om informeel bij te praten. Tijdens dit 

koffiemoment leer je ook van en met elkaar door 

inzichten en informatie met elkaar te delen.

Onderhandeling met

projectontwikkelaar:

in je projecten heb je 

te maken met 

verschillende partijen, 

zoals een project-

ontwikkelaar. Hiermee

moet je af en toe

stevig onderhandelen 

over bijvoorbeeld de 

financiën en de 

inrichting.

Als trainee krijg je je 

eigen coach waarmee 

je regelmatig (eens per 

2-6 weken) coach-

gesprekken voert voor 

je persoonlijke 

ontwikkeling. 

In het inrichtings-

overleg ontwerp je 

samen met de 

stedenbouwkundige  

het inrichtingsplan. 

Met het projectteam 

vertaal je het ontwerp 

naar technische 

tekeningen waar de 

aannemer gebruik van 

kan maken voor de 

uitvoering.

Naast de werkzaamheden die je als trainee projectleider vervult, krijg je in het 

traineeship verschillende trainingen aangeboden. De trainingen zijn gericht op je 

persoonlijke en professionele ontwikkeling om te groeien in je rol als projectleider. 

Als jouw project in een wijk/stadsdeel plaatsvindt, is het nodig om de omwonenden te informeren 

en/of betrekken. Jij bent verantwoordelijk voor de communicatie richting de inwoners en 

organiseert dus regelmatig bewonersbijeenkomsten. Om de grootste groep bewoners te bereiken, 

zijn deze bijeenkomsten vaak in de avond.

In het Vakgroep-

overleg realisatie 

komen de project-

leiders van de twee 

verschillende 

afdelingen Stads-

ruimte en Gebieds-

ontwikkeling bijeen. 

Er wordt afgestemd 

tussen de opdracht-

gevend projectleider 

(Gebiedsontwikkeling

) en opdrachtnemend

projectleider 

(Stadsruimte) over de 

realisatie van 

projecten. 

Als projectleider ben 

je verantwoordelijk 

voor de financiën van 

het project. In dit 

financieel overleg 

bewaak je dat er 

voldoende budget 

wordt gereserveerd 

voor het uit te voeren 

project waar je 

verantwoordelijk voor 

bent.

Met je projectleden 

verdeel je in een 

samenwerkings-

overleg de rollen en 

taken.

Hoe jouw weekagenda eruit zou kunnen zien
Groepsopdracht: Samen met de andere trainees vorm je een 

team en doen jullie – naast je individuele opdracht – ook een 

groepsopdracht waar je een halve dag per week aan besteedt. 

Elke 3-6 maanden zoeken jullie zelf, in overleg met de managers 

een groepsopdracht. In deze opdrachten werk je samen met veel 

verschillende collega’s binnen en buiten de afdelingen. 

Coachgesprek

Thuis werken

Je kunt af en toe ook 

thuis werken.


