Traineeprogramma

Traineeprogramma Gegevensbeheer
Opleiding tot allround gegevensbeheerder
Thorbecke is gespecialiseerd in de bedrijfsvoering van publieke organisaties. Zij
beschikken over veel data. Centraal in hun dienstverlening en beleidsvorming staat
het beter en slimmer gebruik van die data. De afgelopen jaren is er hard gewerkt
aan een nieuwe structuur van dataopslag, -beheer en -verwerking. Er zijn
basisregistraties ingericht en centrale landelijke voorzieningen gebouwd. Inmiddels
worden de werkprocessen en het digitale berichtenverkeer tussen applicaties
opnieuw ingericht. Een megaoperatie die jaren duurt. Bij Thorbecke hebben wij de
kennis én technologie om te helpen bij het slim gebruiken van data. Kwaliteitsmanagement in het objectgerichte gegevensbeheer is dan ook een gebied waarin
Thorbecke voorop loopt. Net als het inrichten van processen.

Thorbecke Traineeprogramma
Thorbecke biedt talentvolle en ambitieuze medewerkers een vliegende start van
hun carrière. Tijdens het 2-jarige traineeprogramma werk je in de praktijk op
diverse kortdurende projecten. Je volgt cursussen en opleidingen die bijdragen aan
jouw professionele én persoonlijke ontwikkeling. Het traineeprogramma ontwikkelt
jou tot allround gegevensbeheerder. Je ontdekt zelf of je meer plezier haalt uit
specialistisch of meer generalistisch werk. Met jouw eigen Persoonlijk Ontwikkel
Plan (POP) stroom je vervolgens door naar het vakgebied van jouw keuze.
Afhankelijk van jouw persoonlijke achtergrond en ambitie. Het traineeprogramma
wordt continu doorontwikkeld. Onder meer met input van huidige medewerkers en
(oud) trainees. Zo houden we het traineeprogramma constant up-to-date.

T 088 – 888 30 00
info@thorbecke.nl
www.thorbecke.nl

Inhoud Traineeprogramma

Aan het woord: Thijs Geerts

Het Thorbecke Traineeprogramma duurt

Hij startte zijn carrière als trainee bij

twee jaar. Na de inwerkweek staan in het

Thorbecke. Inmiddels is hij gecertificeerd

eerste jaar de vakinhoudelijke aspecten

registertaxateur. Thijs: ‘Ik begon, onder

centraal. Je maakt kennis met de wereld

begeleiding, met kleine opdrachten bij

van de basisregistraties zoals de WOZ, BAG

gemeenten. Ik specialiseerde mij steeds

en BGT. In het tweede jaar staat jouw

verder en haalde mijn WOZ-diploma. Zo

persoonlijke ontwikkeling centraal. Denk

groeide ik in een paar jaar uit tot allround

aan persoonlijke presentatie en effectiviteit,

WOZ-taxateur. Mijn wensen als trainee

timemanagement en jouw verdere

stonden echt centraal. Er werd meegedacht

specialisatie.

en er was van alles mogelijk. En nog
steeds. Ik wilde mij verder verbreden en

Wat biedt Thorbecke jou?
Je weet waar je voor kiest: een goed
doordacht en opgebouwd actueel

ben de opleiding tot NRVT-taxateur gestart.
En… inmiddels sta ik ingeschreven bij het
NRVT in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed!’

traineeprogramma met afwisselend
opleidingen in theorie én praktijk. Je volgt
een vast opgezet programma met daarbij:


Elke maand een training
op een vaste dag



Interne en externe sprekers



Altijd een vaste trainingslocatie



Sparringmomenten met collega’s



Begeleiding door manager/senior



Gegarandeerde groei in kennis



Samenwerking met ervaren en hoog

Pluspunten van het Thorbecke
Traineeprogramma volgens Thijs:



Gecertificeerde cursussen en
trainingen



Maatwerk volgens Persoonlijk
Ontwikkel Plan (POP)

opgeleide collega’s



Trainees staan centraal



Goed salaris en arbeidsvoorwaarden



Doorgroeimogelijkheden



Prettige en informele werkomgeving



Een duidelijk opleidingscontract met
heldere afspraken

Heb je nog vragen? We helpen je graag!

Thorbecke
E: info@thorbecke.nl
T: 088-8883000
W: www.thorbecke.nl

Door daadkracht én in
samenwerking publieke
organisaties verder
brengen.

