Innovatieve stage als Evenementenmedewerker
Let us Train You is van oorsprong een trainingsbureau. Naast het aanbod van opleidingen en
trainingen zijn wij ook actief binnen de recreatiebranche. Op een unieke wijze en met diverse
materialen proberen wij van ieder evenement, activiteit, en training nét dat beetje extra funfactor
toe te voegen. Dit doen we met behulp van diverse materialen die we reeds hebben aangekocht
zoals Bumperballz Voetbal, Lasergames, QuizXpress etc. In juli 2015 hebben wij een klein
evenementenbureau overgenomen… En dat is precies waar we jou voor zoeken!

Wat kun je verwachten van jouw stage bij Unieke Activiteiten?
Als evenementenmedewerker ga je actief aan de slag om de bedrijfsuitjes op orde te maken, wat houdt
dat in?
Je bedenkt, organiseert, en voert de bedrijfsuitjes op een creatieve manier uit.
Het begeleiden van diverse activiteiten en evenementen op locatie.
De afdeling Evenementen valt samen met je leidinggevende onder jullie verantwoording. Dit
betekent dat je ook achter de schermen fanatiek bezig bent om ervoor te zorgen dat alle
materialen aanwezig zijn, de medewerkers zijn geïnstrueerd en nauw samenwerkt met je
collega’s en de klanten.
Op dit moment beschikken wij over zo’n 15 bedrijfsuitjes. Heb jij een leuk idee om een uniek
bedrijfsuitje toe te voegen? Graag zelfs, wij zijn bereid om hierin te investeren.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar iemand die ons team kan versterken. Dus herken jij jezelf in het onderstaande
profiel, dan zijn we zeker op zoek naar jou!
Je beschikt over veel enthousiasme en een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bent iemand die van aanpakken weet.
Je deinst er niet voor terug om ook zelf op het podium te staan (show, presenteren)
Je werkt met diverse doelgroepen, van studentenverenigingen tot aan de zakelijke markt. Je
weet de activiteiten en je persoonlijke houding hierop aan te passen.
Je bent flexibel, doelgericht, een planner, creatief, gastvrij en commercieel.
Je spreekt ABN en ook schriftelijk ben je een kei in Nederlands.
Je bent in het bezit van je rijbewijs!

Wat bieden wij jou?
Wanneer je bij ons stage komt lopen, kun je erop rekenen dat je een leuke tijd tegemoet gaat met
gezellige en gemotiveerde collega’s en wisselende werkomgevingen. Natuurlijk kan je rekenen op een
leuke vergoeding. Daarnaast heb je bij ons de mogelijkheid om kosteloos je (Kinder) EHBO diploma te
behalen. Heb jij zin in een creatieve stage waarbij je zelf de evenementen van A t/m Z mag regelen?
Mail dan vandaag nog je motivatiebrief en CV door naar
info@uniekeactiviteiten.nl t.a.v. Cathalijne van Weert.

Kijk voor meer informatie op www.letustrainyou.nl en www.uniekeactiviteiten.nl.

