	
  

GEZOCHT: Facility Management Stagiairs @ Impact Hub Amsterdam
Ben je op zoek naar een stageplek op HBO niveau in een werkomgeving waar nieuwe
manieren van werken centraal staan, waar de open kantoorinrichting bijdraagt aan
productiviteit en waar MVO en duurzaamheid speerpunten zijn? Wil je toegevoegde
waarde creëren voor je volgende carrière stap en inspiratie opdoen hoe je een bedrijf
facilitair duurzaam kan inrichten? Solliciteer dan nu bij Impact Hub Amsterdam! Bij
Impact Hub Amsterdam werk je aan je CV en doe je ervaring op in facilitair (event)
management in een duurzame en inspirerende omgeving van sociaal ondernemers.
Over Impact Hub Amsterdam:
Impact Hub Amsterdam inspireert en ondersteunt sociaal ondernemers. Dit zijn
ondernemers die werken met een balans tussen winst maken en een positieve
impact maken. Ondernemen voor een duurzame verandering naar een betere wereld.
We maken deel uit van een wereldwijd netwerk van 11.000 impactmakers in meer
dan 83 Impact Hub’s wereldwijd. Impact Hub Amsterdam is opgericht in 2008 en is
gevestigd in het Westerpark aan de rand van het Westergasterrein. De 600m2
bestaat uit een co-werkruimte, drie vergaderruimtes, een café en een eventlocatie.
Eind 2016 verhuizen we naar een grotere locatie in het centrum van Amsterdam. De
bedrijfscultuur is professioneel en informeel, met een platte structuur (Holacracy) en
veel ruimte voor inbreng van eigen ideeën.
Stagewerkzaamheden:
De Impact Hub is een plek met ondernemersgeest, dus een standaard 9-5
werkomgeving is hier moeilijk te vinden. De dagen zijn dynamisch en altijd
afwisselend. Je taken variëren in:
• Managen van facilitaire zaken als voorraadbeheer, inkoop en
leveranciersselectie
• Uitvoeren en kwaliteit waarborgen van facilitair beleid
• Gastvrij ontvangen van de gasten en communicatie over hun ervaringen
• Accountmanagement (b2b): sales gesprekken tbv events & bookings, offertes
opstellen, opvolgen van leads en locatie bezoeken ontvangen.
• Meedenken met de inrichting van de facilitaire zaken op de nieuwe locatie
Tijdens de stage leer je om je professionele facility management vaardigheden in de
praktijk te brengen. Je ontwikkelt je leiderschap- en ondernemers vaardigheden en
leert klantgericht en gastgericht werken. Na je stage heb je kennis gemaakt met
andere manieren van werken, kun je makkelijker creatieve ideeën genereren en heb
je toegevoegde waarde gecreëerd voor je volgende carrière stap als facility manager.

	
  

Naast het leren door te doen, kun je de stage combineren met een
(afstudeer)opdracht. Deze opdracht kan zich bijvoorbeeld richten op: ‘facility
management, ‘customer relationship management’ of ‘operations & procurement’.
Gewenst profiel:
Een FM fanatic die ons helpt bij de doorontwikkeling van de vergaderruimtes en
evenementen locatie! Onze ideale stagiaire heeft de volgende profielkenmerken:
• 2de of 4de jaars HBO student Facility Management, Facilitair Eventmanagement
of aanverwante studie
• Heeft werkervaring in de horeca of evenementen industrie
• Heeft ‘oog’ voor gasten en voor het creëren van een gastvrije omgeving
• Beheerst de Nederlandse en Engelse taal vloeiend (spreken en schrijven)
• Beschikt over een creatieve geest en een probleem oplossende mentaliteit
• Deelt affiniteit met duurzaamheid en sociaal ondernemerschap
• Startdata zijn o.a. 1 september en 1 februari. Andere startdata in overleg.
• Stageperiode: minimaal 3 maanden en 4 dagen per week beschikbaar
• EXTRA STAGE: VERKORTE ZOMERSTAGE juni t/m augustus 2016!
Vergoedingen:
• Maandelijkse stagevergoeding, hoogte in overleg.
• Een zelfstandige stageplek met eigen taken en verantwoordelijkheden binnen
het Impact Hub event team (bookingsmanager, floormanager, oproepkrachten
en andere stagiaires, samen > 5fte)
• Uitgebreide stagebegeleiding: dagelijks aanspreekpunt en professionele
stagebegeleiding met regelmatige feedbackmomenten
• Gratis deelname aan relevante workshops en evenementen
• Een inspirerende werkplek in hartje Amsterdam en gratis heerlijke,
biologische lunch met de Impact Hub members
• Een groot nationaal en internationaal netwerk voor je toekomst, ook na je
stage!
Reageren:
Geïnteresseerd? Stuur dan je CV en korte motivatie naar:
amsterdam.bookings@impacthub.net t.a.v. Milena Kriek, Hospitality & Events
manager. Meer informatie over de Impact Hub Amsterdam:
https://amsterdam.impacthub.net/

