
BOUW MEE AAN EEN WERELD ZONDER BEPERKINGEN!
Stage Operationeel management

Geloof jij in een wereld zonder beperkingen? Bij De Special Social Club hebben we een
operations management stage beschikbaar. De stagiair zal verantwoordelijk zijn voor de
evenementen en zal zich bezighouden met de verschillende aspecten hiervan, zoals
marketing, finance en accountmanagement. Hierbij zal de stagiair uitgedaagd worden om
zowel operationeel te werken en op strategisch gebied projecten uit te werken. De stagiair
zal nauw samenwerken met de operations director en de operations manager.

DIT ZIJN WIJ | We verlagen de drempels op het gebied van uitgaan, sporten en samenzijn
met anderen, zodat mensen met een beperking ook volwaardig deel uitmaken van onze
maatschappij. Hierbij organiseren we uitgaan feesten, sportactiviteiten en culturele
evenementen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

DIT IS DE FUNCTIE | Hou jij van evenementen organiseren en wil je je tegelijkertijd
maatschappelijk inzetten? Als derde schakel in het team ben je verantwoordelijk voor
verschillende projecten en evenementen. Jij zult je met de volgende werkzaamheden
bezighouden:

• Het bedenken, uitwerken en organiseren van uitgaansfeesten, culturele evenementen en
sportactiviteiten
• Strategisch meedenken omtrent de uitbreiding naar nieuwe steden en het opzetten van een
stadsbesturen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht.
• Marketing werkzaamheden verrichten om de evenementen te promoten en om nieuwe
doelgroepen te bereiken.
• Nieuwe samenwerkingen aangaan met zorginstellingen, culturele organisaties en bedrijven
• Budgetten bijhouden en forecast rapportages opstellen

DIT BEN JIJ | Je bent een echte aanpakker die het leuk vindt om verschillende aspecten van
ondernemen te leren. Als jij een proactieve werkhouding hebt, flexibel bent (sommige
evenementen zijn in het weekend) en goed kan samenwerken dan past deze stage perfect
bij jou!

DIT BIEDEN WIJ | Werken in een enthousiast team in een groeiende stichting, die het beste
in elkaar naar boven haalt en altijd in is voor een leuk feestje! De stagevergoeding betreft
€150-€200 per maand. Wij zorgen voor de lunch, jij zorgt voor nieuwe energie!

DIT IS DE PROCEDURE | Ben je enthousiast? Reageer dan snel door je CV en motivatie te
mailen naar jil@despecialsocialclub.nl.
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