
 
 
Heerlen, 24 november 2021 
 
Vacature (meewerk) stage circulaire economie  
 
Eén van de beste overheidsorganisaties van Nederland ‘Stadsregio Parkstad Limburg’ (finalist beste             
overheidsorganisatie 2017) zoekt een pientere stagiair(e) die van aanpakken weet en intrinsiek 
gemotiveerd is om een bijdrage te leven aan het verduurzamen van de regio.  
 
Wie wij zijn 
Werken bij Stadsregio Parkstad Limburg betekent dat je deel uitmaakt van een klein gedreven team van 
zo’n 30 personen. Een gemengd gezelschap gelet op onder meer leeftijd en ervaring. De groep heeft één 
generieke noemer: ‘hart voor de regio’. Binnen en buiten het regiobureau wordt er door ons op een 
intensieve manier samengewerkt met collega’s van andere overheidsinstellingen, maatschappelijke 
partners en marktpartijen.  
 
Wat wij doen 
Stadsregio Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband van de zeven Parkstad-gemeenten 
Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Er wordt samenge-
werkt op de thema’s economie & toerisme, wonen & herstructurering, ruimte & mobiliteit, duurzaamheid, 
grensoverschrijdende samenwerking, sociaaleconomische structuurversterking en veiligheid. Samen met 
de stakeholders wordt gewerkt aan een duurzame en vitale regio door middel van regionaal beleid en 
programma’s op te stellen en door te vertalen naar lokale uitvoering. 
 
Stage-informatie 
Wij zoeken een stagiair(e) voor het programma duurzaamheid, dat momenteel bestaat uit 1 programma-
manager en 2 programmamedewerkers. De stagiair(e) zal ondersteunen bij het verder vormgeven van de 
strategie circulaire economie.  
 
Landelijk is de doelstelling geformuleerd voor een volledig circulair Nederland in 2050. Om dit te 
verwezenlijken is er een nationale transagenda opgesteld op een vijftal thema’s: 

1. Biomassa en voedsel 
2. Kunststoffen 
3. Maakindustrie 
4. Bouw 
5. Consumptiegoederen 

 
Het is de taak aan ons bureau om de landelijke transitieagenda in samenspraak met de stakeholders te 
vertalen naar een regionale strategie. De stagiair(e) die wij zoeken levert hierin een prominente rol door 
actief kennis te vergaren (desk- en fieldresearch) en de collega’s van het programma duurzaamheid te 
informeren en adviseren op basis van best practices, belangrijke bevindingen etc.  
 
Hierbij kan worden gedacht aan de volgende werkzaamheden:  

• Bestuderen van beleidsstukken, visies en onderzoeken;  

• Organiseren en bijwonen van kennissessies en vergaderingen; 

• Bijwonen en notuleren van vergaderingen; 

• Acties uitzetten en bewaken van de voortgang. 
 
Wij verwachten 

• HBO+ werk- en denkniveau; 

• een intrinsieke drive om de regio te verduurzamen; 

• goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en discretie; 

• een proactieve teamspeler die ook zelfstandig kan werken; 

• een positief kritische houding. 
 
 
 
 



 
Wij bieden 
Een stageplek met een hoge mate van vrijheid en verantwoordelijkheid binnen een jong (dertigers) en 
gedreven programmateam duurzaamheid.  
Circulaire economie is een hot item dat de komende jaren alleen maar belangrijker zal worden. Door deze 
stage krijg je de ruimte om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en bij te dragen 
aan een duurzamer Parkstad.  
 
Kortom een fijne leeromgeving waar je kan werken aan je eigen ontwikkeling, maar ook mee werkt aan 
het oplossen van een maatschappij probleem.  
 
Als tegemoetkoming voor jouw inzet ontvang je een stagevergoeding van €350,00 bruto per maand o.b.v. 
fulltime (36 uur), parttime naar rato.  
 
Sollicitaties 
Durf jij deze verantwoordelijkheid aan stuur dan uiterlijk woensdag 8 december 2021 je sollicitatie naar 
j.rosenbaum@parkstad-limburg.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 13 december.  
 
Voor meer informatie over Stadsregio Parkstad Limburg zie ook www.parkstad-limburg.nl. Aanvullende 
informatie kun je inwinnen bij Thijs Geradts (programmamanager duurzaamheid) telefonisch te bereiken 
op 06-18966774. 
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