
 
 

Stage marketing/facility management/events 
 
Het Zendstation is een leegstaand Rijksmonument in Lopikerkapel en zal in de toekomst 
een nieuwe bestemming krijgen. Tot die tijd is het gebouw onder een tijdelijke vergunning 
beschikbaar als eventlocatie. Ondanks de bijzondere situatie waar we ons in bevinden is er 
al veel interesse in het gebouw en daarom zoeken wij een stagiair(e) die gaat helpen om 
het gebouw weer te laten bruisen. 
 
Wat ga je doen? 
Je vormt samen met de manager van Het Zendstation een team en bent verantwoordelijk 
voor het dagelijks reilen en zeilen van de locatie en alles wat daarbij komt kijken. Het ene 
moment ben je bezig met het klaarzetten van de vergaderzalen en ontvang je gasten, het 
volgende moment werk je de website bij en plaats je een toffe post op Instagram. Je werkt 
aan de salesdatabase en denkt na over hoe we het cateringconcept beter kunnen laten 
aansluiten op de behoefte van de klant. Je werkt offertes uit en belt klanten na. Vervolgens 
zorg je ervoor dat de verwarming in een van de zalen gemaakt wordt waarna je doorvliegt 
in het geven van een rondleiding aan een potentiele huurder van het gebouw.  
  
Je rol is dus heel breed en geen dag is hetzelfde. Deze stage biedt je de kans om in de 
praktijk kennis te maken met verschillende domeinen. We zoeken dan ook een duizendpoot. 
Iemand die graag verder kijkt dan het kader van zijn studie, die van aanpakken houdt en 
graag wil leren. Een klantgerichte instelling en groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn heel 
belangrijk. 
 
Wat breng je mee? 
We zoeken een enthousiaste en gedreven derdejaars student met een marketing, 
eventgerichte of facilitaire opleiding (zoals HBO Leisure Management, Hospitality, Facility 
Management of Commerciële Economie). Ook andere studie achtergronden zijn welkom 
mits je affiniteit hebt met het opbouwen van een startend bedrijf in de 
evenementenbranche.  
 
Daarnaast beschik jij als stagiair(e) over de volgende kwaliteiten: 
Enthousiast 
Representatief 
Zelfstandig 
Flexibel 
Communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling) 
Geen 9 tot 5 mentaliteit en bereid om soms ’s avonds of in de weekenden te werken 
Eigen vervoer ivm lastige bereikbaarheid van locatie middels OV 
 
Wij bieden jou: 
Een hele leerzame stageplek 
Veel verantwoordelijkheid 
Een ervaren bedrijfsbegeleider 
400 euro stagevergoeding per maand op basis van fulltime werkweek 
Reiskostenvergoeding 
Startdatum vanaf 1 september 2020, duur van stage in overleg 
 
 
 



Interesse? 
Zin gekregen om ons mooie gebouw verder op de kaart te zetten? Stuur dan een e-mail met 
jouw CV en motivatiebrief naar Anne-Marie Vos, Manager Het Zendstation: 
avos@hetzendstation.nl. Of bel met 0686862120 als je nog vragen hebt. 
 
Meer informatie over het gebouw: https://hetzendstation.nl 
 


