
Allround stagiair Events - Werkspoorkathedraal Utrecht

Spraakmakende evenementen organiseren die nét even anders zijn, dat doen wij
graag. Van een prachtige opera tot een beurs en van een personeelsfeest tot ons
eigen Werkspoor Festival. Met ons kleine, jonge, enthousiaste team zorgen we
ervoor dat opdrachtgevers zich thuis voelen en alle ruimte krijgen om ideeën te
ontwikkelen. Samen zorgen we ervoor dat 1+1 minimaal 3 wordt!

Wij verkopen evenementen, bereiden ze voor en voeren ze uit. In deze rol
zoeken wij een enthousiaste allround stagiair. Je wordt betrokken bij zowel de
sales, voorbereiding als uitvoer. Hierin ondersteun je ons team en leren we ook
van jou wat jij anders zou doen.

Wij leren je:
- Het salestraject onder de knie te krijgen.
- Opdrachtgevers te enthousiasmeren en te overtuigen.
- De wensen van opdrachtgevers te vertalen naar leveranciers.
- Het team te ondersteunen waar nodig.
- Hoe een evenement wordt uitgevoerd in onze Kathedraal.
- Hoe ons koffiezetapparaat werkt ;) Maar we halen ook koffie voor jou.

Wij vinden het belangrijk dat:
- Je organisatorisch talent hebt met oog voor detail.
- Je goed kunt spellen en rekenen.
- Je er goed tegen kunt om met meer dingen tegelijk bezig te zijn.
- Je nieuwsgierig en leergierig bent.
- Je van aanpakken weet.
- Je glas altijd halfvol is.
- Je van eten en drinken houdt. En een vrijmibo.
- Je een hbo-opleiding op het gebied van commercie/communicatie/events

volgt.
- Je in (de buurt van) Utrecht woont.

Solliciteren?
Ben je ervan overtuigd dat jij de stagiair bent die wij zoeken en kun je minimaal
3 maanden stage lopen? Laat ons dan vooral weten wie je bent, waarom jij onze
nieuwe aanwinst bent en wat jou motiveert. Natuurlijk ontvang je van ons een
stagevergoeding. Solliciteren kan tot uiterlijk 1 december, t.a.v. Hanneke
Weterings, hanneke@werkspoorkathedraal.nl
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