Leren & ontwikkelen is wat ons drijft én het leukste wat er is!
‘Iedereen heeft zijn talent. Het gaat erom hoe dat het beste tot z’n recht komt.’
Daar helpen wij al bijna zeven jaar jonge talenten en organisaties mee. We bieden de beste workshops en trainingen
speciaal voor Young Professionals. Daarnaast staan wij via onze website maandelijks in contact met ruim 30.000
studenten, starters en Young Professionals. We doen onderzoek en delen onze inzichten met onze klanten. We zijn
trots om samen te mogen werken met organisaties als Coolblue, Gemeente Amsterdam en Vluchtelingenwerk
Nederland. Lees meer over Careerwise…
Careerwise is op zoek naar een ambitieuze:

STAGIAIR LEREN & ONTWIKKELEN (3-5 DAGEN)
Wat ga je doen?
•

Je ondersteunt onze manager Leren & Ontwikkelen bij het maken van voorstellen die leervragen van onze
klanten beantwoorden

•

Je komt met ideeën voor de inhoud van onze open workshops en webinars en voert deze uit

•

Je onderhoudt het contact met onze freelance trainerspool

•

Je komt met ideeën om 'iets terug te doen' vanuit Careerwise voor onze hechte groep trainers en
organiseert tijdens je stage een leerzame(!) activiteit voor hen

•

Je maakt planningen en coördineert de inzet van onze trainers

•

Je maakt een plan voor het werven en opleiden van jong trainerstalent en start de uitvoering hiervan op

•

Je bent intern en extern de eerste contactpersoon over de inhoud van onze trainingen

•

Je bent verantwoordelijk voor de webpagina www.careerwise.nl/training

•

Je gaat mee met trainingen om zelf te leren, en om mee te denken over hoe we onze producten continu
kunnen blijven verbeteren

Na afloop van deze stage weet je hoe je leerbehoeften van individuen en organisaties vertaalt naar concrete
trainingsproducten. Je leert om de theorie van leren en ontwikkelen te vertalen naar de praktijk. Je leert planmatig en
vraaggestuurd werken en bent na afloop een aanwinst voor elke L&D afdeling en/of trainingsorganisatie.
Kortom, je draait volwaardig mee in een ondernemend team. Op de onderwerpen die het meest aansluiten bij je
studie en jouw leerwensen verwachten we ook het meest van je.

Wie zoeken we?
Je bent student HBO of WO, een aanpakker en hebt een open leerhouding. De stage is passende praktijkervaring bij
meerdere opleidingen. Zelf denken wij bijvoorbeeld aan: opleidingskunde, HRM, toegepaste psychologie,
bedrijfseconomie of andere aanverwante richtingen.

Waar herken jij jezelf in?
•

Interesse in leren & ontwikkelen

•

Sterke (schriftelijke) communicatieve vaardigheden (Nederlands & Engels)

•

Je houdt van organiseren en werkt planmatig

•

Resultaatgericht/commercieel

•

Enthousiast en meedenkend

•

Klantgericht

•

Teamplayer

•

Accuraat

Je gelooft net als wij dat ervaring opdoen je pas écht verder brengt en bent in staat om duidelijk te motiveren
waarom je onderdeel wilt worden van het Careerwise team.
Als lid van ons team heb je contact met onze doelgroep en klanten. Op basis van dit contact kom je met ideeën om
je bijdrage te verbeteren.
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Wat we bieden:
Leren in de praktijk en op je werkplek is ons vak. Wij geloven dat je het meeste leert als je iets met plezier doet. We
zijn een jong team en een beetje samen lol trappen op z’n tijd vinden we belangrijk om tot goede resultaten te komen
Daarom mag je bij ons vooral veel doen en maken we plezier samen. We rekenen op jouw input.
Na je stage bij Careerwise heb je een streepje voor op anderen omdat we via de Careerwise-leermethode versneld
toewerken naar het niveau van taken en verantwoordelijkheden van een junior-functie in jouw werkgebied. Je hebt
straks alles al geleerd en een keer gedaan wat je nodig hebt als junior!
We bouwen je stage stap voor stap op volgens een vast programma. Daarnaast is er vrije ruimte om jezelf en
Careerwise te laten groeien in gebieden waarin jij goed bent of jezelf wilt ontwikkelen. De begeleiders bij Careerwise
hebben een didactische/coachings-achtergrond en de afgelopen jaren tientallen stagiairs begeleid.
We bieden een uitdagende stage waarin je veel verantwoordelijkheid krijgt. Met jouw ondernemend vermogen en
organisatorisch talent draag je bij aan de verdere groei van Careerwise. We werken met z’n vieren vanuit een
gezellig kantoor midden in Amsterdam. Daarnaast werken we intensief samen met een groot netwerk van freelance
trainers. Ook is er ruimte voor een marktconforme stagevergoeding.

Praktisch:
•

Duur: 3-6 maanden (in overleg)

•

Als stagiair ben je het liefst fulltime, maar minimaal drie dagen per week beschikbaar

•

Je staat de gehele stageperiode ingeschreven bij een opleiding

•

De stageplek is drie keer per jaar beschikbaar:
o september – februari
o

februari – juni

o

juni/juli – september

•

Het doen van een afstudeeronderzoek is in overleg mogelijk mits je ook voldoende inzetbaar bent voor de
hierboven beschreven taken. Je kunt daarbij op goede begeleiding rekenen.

•

Stagevergoeding €300,- per maand op basis van een fulltime werkweek.

Solliciteer nu!
Enthousiast? Stuur dan je motivatie en (een link naar) je cv of portfolio naar matthijs [at] careerwise.nl. Heb je nog
vragen, bel Matthijs via 0627880633.
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