
 

Interessant! Ik wil meer weten 
Kijk op MKW TRAINEEPROGRAMMA. Je vindt daar meer 
informatie en ervaringen van trainees die je voor gingen. Via de 
website kan je ook solliciteren. Heb je vragen, bel programma-
manager Iris Meertens: 06-13139744. Wij zijn benieuwd!  
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Solliciteer naar een plek in het meest originele traineeprogramma van Nederland! In dit programma 
werk je in anderhalf jaar bij twee werkgevers tegelijkertijd én is de directeur jouw directe collega en 
sparringpartner. 14 directeuren van woningcorporaties, verspreid over Nederland, niet al te groot en 
met veel invloed in hun lokale en regionale woningmarkt, zoeken 7 talentvolle trainees.  
 

Interessante opdrachten en een grote diversiteit aan taken liggen klaar, waar ze 
graag de frisse blik en enthousiaste inzet van jou, een millennial, op zien! Ze gunnen 
jou daarbij een uitgebreid en bewezen ontwikkelprogramma (van de makers van 
Talent in Huis). Én, heel bijzonder, de directeuren van de corporaties stappen daar 
zelf ook in. Waarom? Omdat ze geloven dat generaties van elkaar kunnen leren en 
samen vernieuwende impact kunnen maken met als doel ‘zoveel mogelijk mensen 
met een fijn (t)huis in een leefbare buurt in een gezonde samenleving’.  
 

Wat voor organisaties? 
Woningcorporaties! En dan specifiek corporaties met gemiddeld 2700 woningen. 
Dat klinkt veel, maar noemen we in de wereld van het wonen ‘klein en 
middelgroot’. Hier ga jij de kracht van klein ervaren. Een werkomgeving met 
gemiddeld 25 collega’s waar jij profiteert van korte lijnen, persoonlijk contact en 
snelle besluitvorming. Dat klinkt goed toch?! Je staat niet alleen dicht bij het vuur, 
je gaat ook daadwerkelijk het verschil maken én zien! 
 

Wat kun je doen? 
• Nieuwe woonvormen bedenken, waarbij o.a. inclusiviteit een doel is; 
• Trends in digitalisering, big data en robotisering verkennen en adviseren over de inzet ervan; 
• Een strategie formuleren voor het verduurzamen van de woningen; 
• Een ondernemingsplan opstellen met portefeuille- en complexplannen; 
• Samenwerking met zorgpartijen onderzoeken en vormgeven; 
• Werken aan de vraag hoe mensen langer in hun woning kunnen blijven wonen; 
• Communicatie toekomstproof maken. 

 

En natuurlijk ben je actief in het dagelijkse reilen en zeilen, ga je met de onderhoudsdienst mee, organiseer je een 
bewonersdag, draai je mee bij de klantenservice, bezoek je de wethouder met de directeur, en meer. Want in een 
kleine organisatie ben je breed inzetbaar en doe je het samen! 

 

Wat krijg je voor je inzet? 
• € 2.781,- per maand voor twee keer een 18-urige werkweek; 
• Ruim twintig opleidingsdagen, deels samen met de directeuren; 
• Een boost in je professionele en persoonlijke ontwikkeling; 
• Kennis en kunde over hoe je vernieuwt en innoveert; 
• Mede-trainees waar je een bijzondere band mee ontwikkelt. 
 

Wie ben jij? 
• Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau; 
• Je hebt maximaal drie jaar werkervaring; 
• Je bent op zoek naar een uitdagende eerste óf tweede baan. 

TRAINEE BIJ EEN WONINGCORPORATIE 

Een uniek programma bij 2 organisaties tegelijk 

https://mkw-platform.nl/mkw-traineeprogramma/

