Stage met uitzicht op de Dom! Help jij met onze promotie?
Wij zoeken
Een enthousiaste en ondernemende stagiair die gaat helpen met marketingtaken van onze
Academie.
Wat ga je doen?
CNV Connectief Academie verzorgt trainingen, workshops en adviezen aan
medezeggenschapsraden in het onderwijs, de zorg en de overheid. De Academie wil nieuwe
markten verkennen. Daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Verder werk je mee met
marketingactiviteiten zoals de website, promotie van onze producten en het organiseren van
bijeenkomsten. Deze stageopdracht is een meeloopstage. Kortom; een uitdagende klus!
Wat verwachten wij van jou?
Je bent een gedreven en zelfstandige student tweede- of derdejaars eventmanagement of
HBO Marketing die niet bang is aan een uitdagende opdracht te beginnen. Je bent in staat om
opdrachten projectmatig uit te voeren. Je bent niet afwachtend maar durft initiatief te nemen
en bent vasthoudend en gefocust op het resultaat. Affiniteit met onderwijs, zorg of overheid
is een pre. Daarnaast houden wij van studenten met frisse en creatieve ideeën en een
analytische blik.
Wij bieden:
Een dynamische en leerzame stage in Utrecht waar veel ruimte is voor eigen initiatief. Je
mag veel zelfstandig werken, maar je kunt ook rekenen op een goede begeleiding met een
inhoudelijk begeleider en coach. De werksfeer is informeel. Stage lopen bij onze organisatie
betekent dat elke dag anders is en jouw inbreng telt! Natuurlijk ontvang je een prima
stagevergoeding.
Periode:
Wij zoeken een stagiair vanaf september 2015 voor 32-36 uur in de week. Later starten kan
ook en het aantal maanden is bespreekbaar.
Wie zijn wij?
CNV Connectief Academie is het trainings- en advies bureau van CNV Connectief. Wij zijn
gespecialiseerd in het geven van cursussen, trainingen en workshops aan
medezeggenschapsraden en ondernemingsraden. Ook geven wij trainingen op het gebied
van timemanagement, communicatie en loopbaanontwikkeling en geven wij advies.

Solliciteren?
Stuur je e-mail met motivatie en CV naar Anne van Rijswick, Stagecoördinator CNV
Connectief. a.vanrijswick@cnv.nl , 030-751 1747.
Meer informatie?
Kijk op www.cnvconnectief.nl/academie of neem contact op met Jacqueline van Grevengoed,
j.vangrevengoed@cnv.nl, 030-7511785 voor inhoudelijke informatie over de stage.

