
Profiel 
 

- Je hebt een hbo- of universitair diploma en de datum op jouw diploma is niet 
ouder dan 1 april 2020. 

- Je hebt interesse in werken voor de publieke zaak en oog voor het 
maatschappelijk belang 

- Je neemt graag verantwoordelijkheid, durft jezelf te zijn en te staan voor je 
mening. 

- Je bent flexibel en hebt een uitstekend aanpassingsvermogen 
- Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke en organisatieverhoudingen. 
- Je bent in staat om te netwerken en vindt het leuk om verschillende partijen 

met elkaar te verbinden en zo een vruchtbare samenwerking te creëren 
 
Selectieprocedure MRDH Traineeship 
 

• Als je je herkent in het bovenstaande profiel en voorwaarden dan nodigen we 
je van harte uit om te solliciteren! 

• Stuur jouw CV en motivatiebrief naar Emily Maas: e.maas@mrdh.nl 
 

• In jouw motivatiebrief vragen we je om in ieder geval de volgende vragen te 
beantwoorden: 

o Als je kijkt naar actuele zaken, die spelen binnen de deelnemende 
organisaties, welk actiepunt zou jij dan mee aan de slag willen en hoe 
zou je dat aanpakken. 

o Wat kom jij de deelnemende organisaties brengen? 
o Wat zou je graag komen halen in de vorm van professionele en 

persoonlijke ontwikkeling? 

 

• Als je ons jouw motivatiemail en CV stuurt, sturen we je een link naar onze 
game. In deze game testen we of je matcht bij het traineeprofiel dat we 
hebben opgesteld. Dit profiel is gebaseerd op onze ervaringen tot nu toe met 
trainees, die het goed naar de zin hebben gehad en het goed hebben gedaan 
de afgelopen jaren. 

• De sluitingsdatum is 20 januari 17.00u, Voor die tijd moet je ook de game 
gespeeld hebben. Dus neem daar ruim de tijd voor! 

• Aan de hand van de ontvangen CV’s, motivatiemails en uitkomsten van de 
game selecteren we 45 kandidaten voor de virtuele selectie dag van 14 
februari.  

• De virtuele selectiedag op 14 februari is een verplicht onderdeel van het 
selectieproces, dus houdt deze dag alvast vrij in jouw agenda. 

• Uitleg over deze selectiedag volgt per mail, als je door bent naar deze ronde. 

• Aan het einde van deze dag selecteren we de trainees voor de 18 
traineeopdrachten die we beschikbaar hebben. 

• 15  februari krijg je te horen of je 1 april kan starten in ons programma. 
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