
Carrièreswitch? Pak nu je kans om bij te dragen 
aan een duurzame toekomst!
Lees meer over het (gratis) opleidings- en ervaringstraject in één van de meest kansrijke 
sectoren van dit moment: duurzaamheid. Interesse? Meld je nu aan!

Duurzaamheid
Momenteel is de vraag naar professionals op het gebied 
van duurzaamheid groter dan het aanbod. Tegelijkertijd 
zijn er veel gepassioneerde werkzoekenden met 
relevante competenties die zouden willen bijdragen aan 
urgente maatschappelijke opgaven.  
Echter, zonder de juiste scholing en ervaring op het 
gebied van duurzaamheid is het lastig om de switch 
te maken. Om meer mensen op te leiden voor deze 
maatschappelijke opgave is het idee ontstaan om een 
specifiek omscholingsprogramma in te richten.

Omscholingsprogramma
Van 2 januari tot en met 30 juni 2023 leiden we je in vier 
dagen per week op tot een generalist op het gebied van 
duurzaamheid. Je leert de basis over wat er allemaal 
in de wereld van duurzaamheid speelt, zoals: het 
verlagen van de CO2-uitstoot, het stimuleren van de 
circulaire economie, bijdragen aan het realiseren van 
de energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast 
werk je aan praktische vaardigheden op het gebied van 
projectmanagement en advisering. Na de opleiding 
van drie maanden in Haarlem doe je daarbij nog drie 
maanden werkervaring op. 

Wie zoeken wij?
•  Je hebt een gemotiveerde drive om professioneel bij te 

dragen aan de duurzaamheidsopgave
• Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau.
• Je bent nieuwsgierig en organisatorisch gericht.
•  Je bent leergierig en bereid om opnieuw de 

schoolbanken in te gaan.
• Je bent communicatief- en schriftelijk vaardig.
•  Je hebt de afgelopen drie maanden of langer geen 

betaald werk verricht. 

Wat bieden wij?
•  Je krijgt de kans om een vak te leren binnen 

een zeer kansrijke sector waar veel werk en 
doorgroeimogelijkheden zijn. De opleiding bieden wij 
je kosteloos aan; 

•  Je krijgt toegang tot een groot netwerk van potentiële 
werkgevers en de kans om een grote maatschappelijke 
bijdrage te leveren aan een duurzame wereld;

•  Je krijgt een reiskostenvergoeding op basis van 
openbaar vervoer (2e klas);

•  Voor degenen die ingeschreven staan bij UWV zal de 
uitkering worden doorbetaald. Zij krijgen vrijstelling 
van hun sollicitatieplicht.

Planning
• 9 november:  Hybride informatiebijeenkomst  

(10:00 - 12:00 uur) 
• 15 november: Deadline indienen motivatiebrief en CV
• 22 / 23 november:  Groepsassessment en individuele 

gesprekken
• Eind november:  Terugkoppeling van de gesprekken aan 

de kandidaten
• 9 januari  Omscholingsprogramma: Opleiding  
 t/m 7 juli:  en werkervaring

Aanmelding
Heb je interesse in de hybride informatiebijeenkomst?
Meld je dan aan door te mailen naar  
Omscholing.duurzaamheid@noord-holland.nl.  
Je ontvangt daarna een bevestiging per mail, met meer 
informatie over de bijeenkomst.

Solliciteren? Stuur dan uiterlijk 15 november een e-mail*
met een motivatiebrief en jouw CV naar: Omscholing.
duurzaamheid@noord-holland.nl. Bij vragen kun je
contact opnemen via hetzelfde mailadres.

*Met jouw aanmelding geef je toestemming om jouw gegevens 
met direct betrokkenen in het traject te delen.

Dit opleidings- en werkervaringstraject wordt mede mogelijk gemaakt door:
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