
 
 

 

Informatiemiddag: wanneer, waar? 

Donderdag 14 september, 13.30-16.30 uur; 
Provinciehuis, Luttenbergstraat 2, Zwolle. 

 
Bedrijvenmarkt 

Tijdens de informatiemiddag zal een aantal 

werkgevers aanwezig zijn, waaronder Van Gelder, 
RHDHV, TASK en Provincie Overijssel. 

 
Voor wie?  

Kandidaten met interesse in verkeer en mobiliteit, 

die (weer) aan de slag willen. Door veranderingen 
in dit vakgebied, zoals zelfrijdende auto’s, digitale 

verkeersinformatie, bereikbaarheid van kleine 
dorpen, elektrische auto’s en deelauto’s, is nu en 

de komende jaren veel behoefte aan 
gemotiveerde nieuwe medewerkers. Om deze 

veranderingen goed mogelijk te maken zijn 

mensen met nieuwe kennis nodig. 
 

Het aanbod  
Overheden en bedrijven bieden samen een traject 

aan, waarin je in 3 maanden kennis en 

vaardigheden opdoet en daarmee – in een 
werkervaringsplaats van eveneens 3 maanden – 

ook aan het werk gaat. Als er met jou een goede 
match is dan zal al snel duidelijk zijn waar je in en 

na de werkervaringsplaats aan de slag kunt. In 
deze periode kun je rekenen op persoonlijke 

begeleiding met aandacht voor jouw ontwikkeling. 

Tijdens het traject krijg je vrijstelling van de 
sollicitatieplicht.  

 
Welke eigenschappen zijn belangrijk?  

Als je aan dit opleidingstraject wilt meedoen is het 

belangrijk dat je het niveau van de opleiding aan 
kunt. Sterke motivatie is erg belangrijk (je wilt 

graag werken en bent geïnteresseerd in het 
vakgebied verkeer en mobiliteit). Leren en reizen 

is geen probleem voor je. Het is geen vereiste, 
maar interesse in techniek of de digitale wereld is 

een voordeel voor dit werk. Belangrijke 

competenties zijn: Initiatiefrijk, analytisch, 
adviesvaardig.  

Waarmee krijg je te maken?  

Als deelnemer kun je te maken krijgen met 
verschillende disciplines en vakinhoudelijke taken, 

zoals:  
 Visievorming over ontwikkelingen op het gebied van 

‘nieuwe mobiliteit’  

 Verschillende rollen in projecten zoals beheren van 

contracten 

 Beleidsontwikkeling en implementatie 

 Verkeersstructuur, veiligheid en analyses  

 Netwerken beheren en relatiemanagement op het 

aandachtsgebied verkeer  
 

Functie-eisen bij diverse vacatures 
 Denk/werkniveau, opleiding of werkervaring op 

MBO 4-niveau of hoger; interesse in Smart Mobility  

 Interesse in één of meer van de thema’s 

infrastructuur, techniek, ICT, psychologie of verkeer 
 Ondernemende instelling, communicatief vaardig en 

ervan houden in een dynamische omgeving te 

werken  

 Graag de handen uit de mouwen steken en in staat 

op effectieve wijze samen te werken  
 

Aanmelden 
Heb je interesse in dit traject? Kom dan naar de 

informatiemiddag! Stuur vóór 11 september een 

mail met je aanmelding, CV en korte motivatie 
naar smartmobility@uwv.nl. Je ontvangt kort voor de 

bijeenkomst een bevestiging met informatie over o.a. 
programma, deelnemende bedrijven, etc. 

 
Sollicitatietraject 

14-09 Informatiemiddag 

17-09 Deadline aanmeldingen   
18-09 Preselectie 

20+21-09 Sollicitatiegesprekken 
21+22-09 Selectie + eventuele test 

22-09 Optie 2e  ronde sollicitatiegesprek 

02-10 Start opleidingstraject 
 

Met vriendelijke groeten,  
mede namens provincie Overijssel, 

Gemeenten en UWV 

De provincie Overijssel wil werkzoekenden graag 

aan het werk helpen. Daarvoor is onder meer het 

project ‘Aan het werk met Smart Mobility’ opgezet. 

Hierin krijg je de mogelijkheid om in een kansrijke 

sector én voor een kansrijk beroep kennis en kunde 

op te doen.  

Binnenkort start de opleiding waar je inzicht krijgt 

in verkeerskunde en mobiliteit van de toekomst.  

De Overijsselse gemeenten, Werkpleinen en UWV 

nodigen je – mede namens de provincie– van harte 

uit voor een informatiemiddag met een 

bedrijvenmarkt, waarbij je meer informatie over 

het opleidingstraject kunt krijgen.  

Wil je aan de slag  
en vind je verkeer en 
mobiliteit interessant? 
 

 
Meld je nu aan voor de 
informatiemiddag! 

mailto:smartmobility@uwv.nl

