VACATURE
RUIMTELIJK TRAINEESHIP ROTTERDAM 2022‐2024
ZOEKT 4 TRAINEES

Gemeente Rotterdam, Lola, ECHO Urban Design en Rho adviseurs
Profiel
Ben jij de stedelijk of landschappelijk ontwerper van de toekomst? De jonge professional die





zijn of haar carrière een kick‐start wil geven door direct de volledige breedte van het vak te zien
in twee jaar tijd een groot netwerk opbouwt
competenties ontwikkelt met in‐company trainingen
de titel binnen twee jaar in de pocket heeft?

en wil jij zo snel mogelijk een stevige en zelfstandige professional worden die zich in elk project staande kan
houden? Dan is het ruimtelijk traineeship iets voor jou!
Traineeship
In twee jaar tijd:






werk je bij vier verschillende werkgevers; Gemeente Rotterdam, LOLA Landscape Architects, ECHO
Urban Design en Rho Adviseurs
wissel je elke 6 maanden van werkomgeving
krijg je nieuwe ervaringen mee
ontwikkel je nieuwe kennis
zet je je tanden in diverse opdrachten

Bij de werkgevers lever je zowel inhoudelijk, organisatorisch als procesmatig je bijdrage aan de producten.
Per werkgever zullen die producten variëren van bestemmingsplannen tot stedenbouwkundig of
landschappelijk inrichtingsplan en van ontwikkelstrategie tot stedenbouwkundig programma van eisen.
Professional Experience Programme (PEP)





de 4 trainees nemen als groep deel aan het geïntegreerde beroepservaringstraject van PEP
per bureau word je begeleid door een mentor
PEP coördineert het traineeship en overziet jouw volledige ontwikkeling gedurende de 2‐jarige
periode
de werkgevers betalen de kosten van PEP, mits de kandidaat goede beoordelingen behaalt
en zolang het dienstverband duurt (e.e.a. conform regeling studiekosten van werkgever)



de werkgevers stellen 1 dag per maand beschikbaar voor de aanwezigheid bij de gezamenlijke PEP‐
bijeenkomsten
Voor meer informatie ga naar www.PEPnl.eu

Wij bieden







4 werkplekken (40 uur per week) voor 4 trainees bij 4 werkgevers
4 keer een half jaar per werkgever = twee jaar
4 mentoren
een trainee‐coördinator
deelname aan en vergoeding van het geïntegreerde programma bij PEP voor de
beroepservaringsperiode (t.w.v. € 5.000,‐)
een passend marktconform maandsalaris

Wie komt in aanmerking?




recent Master afgestudeerden in de richtingen Stedenbouw of Landschapsarchitectuur
je bent maximaal 3 jaar geleden afgestudeerd
je beschikt over uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Periode
Het traineeship start op 31 augustus 2022 voor de duur van 2 jaar.
Procedure
Heb jij voldoende ambitie, lef, veerkracht en creativiteit in huis en kan je goed zelfstandig werken? En wil je
niet door 1 maar door 4 bedrijven geselecteerd worden? Stuur dan je CV en motivatiebrief (in het
Nederlands), inclusief je portfolio vóór 18 juni 2020 naar:
Rho adviseurs; sollictaties@rho.nl t.a.v. Fieke Blokpoel.
Eventueel kan je de huidige trainees, Charlie Roelse, Rick Schoonderbeek en Jeroen Stroetzel, naar hun
ervaringen met dit bijzondere traineeship vragen.
Uit de sollicitaties worden 8 tot 10 kandidaten geselecteerd die worden uitgenodigd voor de selectiedag op
begin juli. Tijdens de selectiedag dienen kandidaten zich te presenteren door middel van een pitch en is er
ruimte voor speeddates met de 4 werkgevers. Op basis hiervan worden de defintieve kandidaten
geselecteerd.

KORTE OMSCHRIJVING PER WERKGEVER

Rotterdam, Stadsontwikkeling. Afdeling Ruimtelijk Ontwerp & Advies
Rotterdam staat de komende jaren voor een flinke opgave: we verdichten en vergroenen de stad in
hoog tempo en werken aan een energietransitie. Opgaven die grote uitdagingen voor de disciplines
landschap en stedenbouw met zich meebrengen.
Bij de gemeente Rotterdam werk je aan projecten op Rotterdams grondgebied. Je wordt gekoppeld
aan een ervaren landschapsarchitect of stedenbouwkundige en krijgt een deelgebied van
Rotterdam onder je hoede. Binnen dit gebied, werk je mee aan de projecten die daar spelen. Je
toetst initiatieven vanuit de markt, stelt randvoorwaarden op, doet ontwerpend onderzoek of
maakt zelf een ontwerp. Het maken van een fijne en toekomstbestendige stad waar iedereen zich
thuis voelt, is altijd ons doel. De organisatie is groot, maar kennisdelen en samenwerking staat
centraal.
Lola Landscape Architects
LOLA landscape architects is een bureau voor progressieve landschapsarchitectuur. Het ontwerpt en
onderzoekt landschappen die zijn vergeten, vervallen of gaan veranderen. Met doordachte ideeën en
doelgerichte ingrepen wil LOLA (LOst LAndscapes) die landschappen optimaliseren tot rijke, levendige en
fraaie plekken.
Sinds de oprichting in 2006 heeft het bureau gewerkt aan zowel conceptuele, als uitvoeringsgerichte
toonaangevende projecten in de binnenstad, de stadsrand en het buitengebied. Een continue wisselwerking
tussen onderzoek en ontwerp is kenmerkend voor het bureau, net als de optimistische en conceptuele
benadering van projecten en de fascinatie voor nieuwe ruimtelijke fenomenen.
LOLA landscape architects is opgericht door Eric‐Jan Pleijster, Cees van der Veeken en Peter Veenstra. Het
bureau is gevestigd in Rotterdam en telt 18 gedreven medewerkers, waaronder landschapsarchitecten en
stedenbouwkundigen. De opdrachtgevers van LOLA zijn voornamelijk de publieke sector, maatschappelijke
organisaties en projectontwikkelaars. Voor hun werk ontving LOLA de Maaskantprijs voor jonge architecten
en de TOPOS landscape award.

Rho Adviseurs
Elke ingreep in ons land heeft gevolgen. En daarom vaak voor‐ en tegenstanders. Wie iets wil met ruimte,
betreedt een speelveld van regels en belangen. Initiatiefnemers ‐van overheid tot ondernemers ‐ loodsen wij
naar het beste antwoord op hun ruimtelijke vragen. Wij oordelen onafhankelijk, adviseren oerdegelijk en
ontwerpen creatief.

Hoe krijgt ruimte kwaliteit? Dát is de hamvraag van de ruimtelijke ordening. Ruimte is ons werkterrein en de
beïnvloeding ervan ons dagelijks werk. Maar op de eerste plaats zorgt Rho voor realisme. Waar wij
mogelijkheden schetsen, maakt de opdrachtgever keuzes. Zo geven wij samen het beste antwoord op
ruimtelijke vragen. Dat is mooi werk en soms ook een flinke uitdaging. Vakmensen met verschillende
disciplines werken samen om de projecten tot een succes te maken: van planologen, stedenbouwkundigen
en juristen tot aan geluidexperts, milieuspecialisten en ecologen. Deskundig en overtuigd van het eigen
vakgebied, met respect voor de ander en het gezamenlijke doel.
Alleen door echte samenwerking, waarin de ruimte wordt gevonden binnen het complexe speelveld,
ontstaan de beste oplossingen. Wij geloven erin dat alleen in een sfeer waar mensen vrijheid ervaren, de
ruimte voelen om zichzelf te zijn en zichzelf te ontwikkelen, de beste antwoorden op ruimtelijke
vraagstukken kunnen ontstaan.

ECHO urban design
We listen, we play, we deliver. ECHO verandert gebieden in plekken waar mensen bloeien.
We transformeren en ontwerpen nieuwe gebieden in de stad. We creëren leefbare omgevingen, zelfs in de
meest complexe en verdichte delen. We laten stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectuur
versmelten tot één discipline: Urban Design.
We kunnen alleen succesvol zijn als iedereen meedoet: bewoners, ondernemers, sociale organisaties,
ambtenaren, bestuurders en politici. ECHO daagt uit en inspireert al die groepen om een onderdeel te zijn
van het proces.

