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Ben jij organisatorisch sterk en nauwkeurig?
Kan je het overzicht bewaren en prioriteiten stellen?
Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel?
Houd jij je voor 100% aan de coronamaatregelen?

Dan is deze stageplek wellicht iets voor jou!
Bureau B’lieve is een organisatie die voorlichting en communicatie ontwerpt in de vorm van
campagnes, projecten, workshops en lesprogramma’s voor en het liefst ook door jonge mensen. Er
worden verschillende projecten tegelijk uitgerold. Zo zijn wij gedurende het schooljaar bezig met
beroepenvoorlichting op scholen en worden er tegelijkertijd talentontwikkelingstrajecten en
workshopprogramma’s uitgerold. Wij geloven oprecht in het tot bloei laten komen van de (altijd
aanwezige) talenten van jonge mensen. Alle programma’s worden speciaal voor de opdrachtgever en
doelgroep ontwikkeld zodat het doel van een programma optimaal bereikt kan worden.
Jaarlijks organiseert Bureau B’lieve meerdere dagen door het hele land in verschillende stadions de
TopTalentprogramma’s. Jonge vakmensen volgen een interactief workshopprogramma waarin
persoonlijke ontwikkeling voorop staat. We zijn op zoek naar een hands-on hbo-stagiair, liefst Hogere
Hotelschool of HBO eventmanagement. De stageplek houdt in dat de stagiair begeleid zal worden
binnen het organisatorische proces van de operationele voorbereiding, uitvoering en de afhandeling
van deze dagen. Binnen het project worden de mogelijkheden geboden om te groeien en ervaring op
te doen binnen het organiseren en uitvoeren van inhoudelijke bijeenkomsten en events. Uiteraard is
er ruimte voor het maken van een stageopdracht. Graag begeleiden we je daarin. Van jou
verwachten we een sterke mate van zelfstandigheid, goed kunnen samenwerken en (tijdig) blijven
communiceren (als het goed gaat, maar zeker ook als het niet lukt). We verwachten niet dat je 100%
verantwoordelijkheid draagt. Die dragen wij. Maar het is wel fijn als je die verantwoordelijkheid
voelt.
Wij zijn een klein team met een mix van jonge mensen en jonge geesten. We doen grote projecten
met een vast team van zzp-ers en bedrijven. Er wordt hard gewerkt als het nodig is, maar we nemen
de ruimte voor onszelf als het kan. We doen wel alles voor onze opdrachtgevers en elkaar. Projecten
gaan altijd voor! We werken in de cloud, dus we kunnen flexibel werken. Verder vinden wij het echt
belangrijk dat je gezellig bent, een gastvrije houding hebt, je bent representatief en kent de
omgangsvormen, je hebt een proactieve instelling, je hebt een hands-on mentaliteit en een goed
probleemoplossend vermogen. We vinden het kortom fijn dat je een grote mate van fatsoen en
zelfstandigheid hebt. Daarnaast beheers je Nederlandse taal echt goed in woord en geschrift (je
moet tenslotte ook veel telefoontjes beantwoorden en (uit onze naam) mailtjes schrijven) en vind je
het prettig om, na de inwerkperiode natuurlijk, ook regelmatig zelfstandig te werken.
Klinkt dit voor jou als een leuke stage? Dan zien we je reactie graag tegemoet!
Vragen? E-mail Annoeska @bureaublieve.com

