
 

Ontdek je talenten, blijf leren, blijf ontdekken en maak het verschil 

Bij Careerwise geloven we dat jij het verschil kunt maken. Daarvoor bieden wij de beste workshops en trainingen 
voor Young Professionals op het gebied van persoonlijke effectiviteit en leiderschapsontwikkeling. Daarnaast 
inspireren we maandelijks ruim 30.000 Millennials met blogs, vlogs, e-books en webinars om online te leren. We 
doen onderzoek naar ze en delen inzichten over jou en jouw generatie-Y. Lees meer over Careerwise… 

Careerwise is op zoek naar een ambitieuze onderzoeksstagiair voor: 

Onderzoeksstage Leren & Ontwikkelen (3-5 dgn) 
Wat ga je doen?	

Jij neemt de leiding in de uitvoering van een nieuw Young Professional Onderzoek (YPO) over werkenergie en 
energiemanagement bij Millennials. Je krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid maar wordt tegelijk goed begeleid. 
Een unieke kans om met jouw onderzoek echt verschil te kunnen maken voor een doelgroep waar je zelf onderdeel 
vanuit maakt. Jouw taken: 

• Inlezen: thema's en relevante literatuur 
• Interviewen: van relevante personen 
• Plan van aanpak: maken en uitzetten 
• Vragenlijst opstellen: proces om tot juiste vragen te komen begeleiden 
• Vragenlijst invoeren: in survey-systeem  
• Respondenten: Meedenken hoe we zoveel mogelijk respondenten krijgen en partners die medewerking 

hebben toegezegd van de juiste informatie voorzien 
• Data analyse: je werkt alle binnenkomende data en destilleert prikkelende conclusies 
• Coördineren: je bent eerste contact voor respondenten, partners, klanten en pers 
• Delen: Je denkt mee hoe we met de resultaten zoveel mogelijk klanten en Young Professionals kunnen 

helpen 
We nemen je mee naar evenementen, trainingen, partners en klanten. Je grijpt die momenten aan om te luisteren en 
te leren over onze doelgroep en optimaliseert op basis daarvan het onderzoek en je activiteiten. 
Kortom, je draait volwaardig mee in een ondernemend team. Op de onderwerpen die het meest aansluiten bij je 
studie en bij jouw leerwensen, verwachten we ook het meest van je. 
Na afloop van deze stage weet je als geen ander wat de doelgroep drijft, waar ze energie van krijgen en wat hen 
energie kost in hun werk. Op basis daarvan doe je suggesties voor producten waarmee we onze klanten verder 
helpen. 

Wie zoeken we voor deze onderzoeksstage? 
Je bent student (HBO/WO), een aanpakker en hebt een open leerhouding. Je studeert bedrijfskunde, HRM, 
Organisatie Psychologie, opleidingskunde of een andere relevante studie. Het volgen van een universitaire opleiding 
met aandacht voor statistiek en kennis van SPSS zijn een pré.  
Je hebt interesse in het onderwerp van het onderzoek en affiniteit met de Young Professional doelgroep (Millennials, 
Generatie-Y). Je houdt ervan om onderzoek te doen en/of hebt een scriptieverplichting. Analytisch sterk en tussen 
alle kansen en data ben je in staat het grotere plaatje te blijven zien. 

Je herkent jezelf in: 
• Analytisch sterk 
• Sterke (schriftelijke) communicatieve vaardigheden 
• Proactief 
• Ondernemend 
• Organisatorisch sterk 
• Resultaatgericht/commercieel 
• Enthousiast en meedenkend 
• Klantgericht 
• Teamplayer 
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• Accuraat 
• Affiniteit met en/of interesse in projectmanagement 

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. 

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 
• Je kunt 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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