Informatie selectieprocedure Traineeprogramma van de provincie
Noord-Holland
De selectieprocedure voor het Traineeprogramma van de provincie Noord-Holland bestaat uit een
aantal stappen. Een aantal van deze stappen in de selectie wordt verzorgd door Leeuwendaal.
De selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen:


Stap 1: je aanmelding voor de selectieprocedure van het traineeprogramma


aanmelden bij provincie Noord-Holland via het aanmeldformulier op de website



maken van online cognitieve capaciteitentest en persoonlijkheidsvragenlijst in het
ePortfolio, dat je ontvangt via Leeuwendaal



mailen van je motivatiebrief en cv aan Leeuwendaal



Stap 2: een speeddate en groepsopdracht bij Provincie Noord-Holland



Stap 3: een potentieelassessment verzorgd door Leeuwendaal

Stap 1: Aanmelden
Voor je sollicitatie moet je voldoen aan een aantal harde criteria:


Volg je, of heb je een wo-master gevolgd?



Ben je afgestudeerd tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2019*?



Ben je beschikbaar om fulltime (36 uur) in dienst te treden op 1 maart 2019?



Ben je bereid alle onderdelen van de selectieprocedure te doorlopen?

* In de praktijk betekent dit dat je uiterlijk 1 december 2018 moet kunnen aantonen dat je 1
januari 2019 daadwerkelijk afgestudeerd bent of zult zijn. Met afgestudeerd bedoelen we: het
laatste studieonderdeel hebben afgerond. De buluitreiking mag later plaatsvinden.
Voldoe je niet aan deze criteria dan kun je helaas niet solliciteren voor een plek in het
Traineeprogramma van de provincie Noord-Holland. Deze criteria zullen gedurende de
sollicitatieprocedure nog gecheckt worden.
Indien je aan bovenstaande criteria voldoet, nodigen wij je van harte uit om voor 28 november
23.59 uur je interesse kenbaar te maken om deel te nemen aan de sollicitatieprocedure. Je kunt je
via het aanmeldformulier op de website van de provincie Noord-Holland aanmelden.

Online cognitieve capaciteitentest en persoonlijkheidsvragenlijst
Als je je hebt aangemeld, zal je van Leeuwendaal vanaf 15 november een login ontvangen voor
toegang tot een ePortfolio. Twee maal per dag (rond 10.30 uur en rond 15.30 uur) zal
Leeuwendaal ePortfolio’s aanmaken voor kandidaten en ontvang je van hen inloggegevens. In dit
ePortfolio vind je een cognitieve capaciteitentest en een persoonlijkheidsvragenlijst. Tijdens het
potentieelassessment maak je nog een checktest voor de cognitieve capaciteiten.
Je kunt slechts één keer een ePortfolio aanvragen. Dat betekent dat je slechts één keer de
persoonlijkheidsvragenlijst kunt invullen en slechts één keer de cognitieve capaciteitentest kunt
maken. In je ePortfolio vind je een instructiebrochure ter voorbereiding op de capaciteitentest.
We raden je aan deze goed door te nemen voordat je de test maakt.
Motivatiebrief, cv en toestemming
Tot slot mail je aan Leeuwendaal je motivatiebrief en cv (traineePNH@leeuwendaal.nl). We
vragen je daarnaast om in dit mailtje aan te geven of je Leeuwendaal en de provincie NoordHolland toestemming geeft om je gegevens (testgegevens, motivatiebrief en cv) in te zien en mee
te nemen in de selectieprocedure.
Voor vrijdag 30 november 16.15 uur dien je de capaciteitentest en persoonlijkheidsvragenlijst te
hebben afgerond in jouw ePortfolio en jouw motivatiebrief en CV aan Leeuwendaal te hebben
gemaild, om meegenomen te worden in de selectieprocedure. Dit is een harde deadline. We
raden je daarom aan tijdig te beginnen en niet te wachten tot het laatste moment.
Stap 2: speeddate en groepsopdracht bij Provincie Noord-Holland
Wanneer de organisatie met je wil kennismaken, word je uitgenodigd voor een speeddate en een
groepsopdracht op locatie bij de Provincie. Tijdens de speeddates zullen meerdere managers van
de Provincie vragen stellen aan je. Er zullen onder andere vragen gesteld worden over jouw
motivatie en over enkele competenties die belangrijk zijn voor een Trainee.
Naast de speeddates wordt er een groepsopdracht georganiseerd. Deze groepsopdracht is niet
selecterend, maar vooral bedoeld om te zien hoe je reflecteert op jouw aanpak en op jouw
kwaliteiten.
Stap 3: een potentieelassessment
De laatste stap is het potentieelassessment op locatie van Leeuwendaal. Het
potentieelassessment bestaat onder andere uit rollenspellen, een interview met een psycholoog
en een controletest cognitieve capaciteiten. Na afloop van het assessment zal je zelf jouw
assessmentrapport schrijven. Dit doe je aan de hand van een reeks reflectievragen. De psycholoog
zal hier zijn/haar bevindingen aan toevoegen en een handreiking doen ten aanzien van jouw
ontwikkelpunten.

