WIJ ZOEKEN JOU!

Stagiair(e) Bestuurskunde
UREN IN OVERLEG
WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS STAGE KOMT LOPEN?
Je gaat invulling geven aan het groenbeleid van Bo-Ex, waarbij je zowel rekening houdt met de
wensen van onze huurders als het bestuurlijke speelveld waarin wij werkzaam zijn.

Je onderzoekt wat de ideeën en wensen van de huurders van Bo-Ex over het groenbeleid zijn,
hoe collega corporaties invulling geven aan hun groenbeleid en wat de verwachtingen van de
gemeente Utrecht met betrekking tot het groenbeleid van de Utrechtse woningcorporaties zijn.
De resultaten hiervan verwerk je in uitgangspunten voor beleid, waarbij je ook een voorstel doet
hoe dit beleid in de organisatie geïmplementeerd kan worden.

WIJ BIEDEN

maximaal € 475,Een stagevergoeding per maand,
op basis van 36 uur

WIE BEN JIJ?

Een stage voor een duur
van 3 tot 6 maanden

Je werkt graag in teamverband en kunt
daarnaast goed zelfstandig werken.

Je bent eerlijk en betrouwbaar en handelt
integer.

Je vindt het leuk om onderzoek uit te voeren en
bent maatschappelijk betrokken.

Je bent doelgericht creatief en je weet je verantwoordelijkheid te nemen.

Je bent 2e of 3e jaars student.

Je bent leergierig, proactief en wil jezelf graag
blijven ontwikkelen.

Je werkt vanuit onze kernwaarden: huurder
centraal, saamhorigheid en verantwoordelijkheid geven en nemen.

Wij zijn een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de
huurders van onze 9.000 woningen. Als geen ander begrijpen we hoe
waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget.
Onze 95 medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed
wonen in leefbare wijken en buurten. Dat doen we samen met
huurders en al onze partners. De huurder staat centraal,
we doen het met elkaar en vanuit een
eigen verantwoordelijkheid. Wil je meer
weten over onze organisatie? Bekijk dan
hier onze ondernemingskoers.

Enthousiast?

Vragen?

Stuur je CV en
motivatiebrief
naar werken@boex.nl

Geert van der Wilt
030-2827231

Laat het ons weten!

Neem contact op.

