
Wij  zoeken  iemand  met  een  vlotte  babbel/pen  en  passie  voor  talenten…  Een  
campagnetijger.    Vanaf  september  hebben  wij  een  stageplek!  Iets  voor  jou?  
  
Wie	  zijn	  wij?	  
Blik-‐Opener	  ontwikkelt	  sinds	  2006	  programma’s	  en	  ‘gereedschap’	  om	  jong	  talent	  tot	  bloei	  te	  laten	  
komen.	  In	  haar	  programma’s	  combineert	  Blik-‐Opener	  de	  wijsheid	  van	  ervaren	  professionals	  met	  de	  
vernieuwingskracht	  en	  frisse	  ideeën	  van	  young	  professionals.	  

Blik	  Opener	  groeit!	  Van	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  eigen	  loopbaanprogramma,	  organiseren	  van	  
Coachcafes	  tot	  het	  individueel	  coachen	  van	  young	  professionals,	  wij	  werken	  gemiddeld	  met	  zo’n	  
1000	  young	  professionals	  per	  jaar!	  Dat	  is	  heel	  tof	  en	  uitdagend,	  maar	  dat	  betekent	  ook	  veel	  werk!	  Op	  
dit	  moment	  zijn	  wij	  vooral	  aan	  het	  stoeien	  met	  onze	  communicatie	  en	  opzetten	  van	  campagnes.	  
Daarom	  zoeken	  we	  vanaf	  september	  een	  stagiair	  die	  ons	  team	  kan	  versterken!	  

Wie	  zoeken	  wij?	  	  

Stagiair	  communicatie	  /	  eventmanagement	  /	  psychologie	  
vanaf	  september	  2015.	  
voor	  een	  periode	  van	  minimaal	  5	  maanden.	  
aantal	  dagen	  per	  week	  in	  overleg	  

Wat	  ga	  je	  doen?	  
We	  zoeken	  in	  de	  eerste	  plaats	  een	  stagiair	  die	  ons	  kan	  helpen	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  
communicatie	  strategie	  en	  het	  opzetten	  van	  campagnes	  om	  zoveel	  mogelijk	  young	  professionals	  te	  
boeien	  en	  te	  binden.	  Daarnaast	  neemt	  de	  stagiair	  initiatief	  tot	  andere	  werkzaamheden	  zoals	  
persberichten,	  nieuwsbrieven,	  campagnes	  en	  beeldredactie.	  Je	  zoekt	  naar	  nieuwe	  content	  binnen	  
ons	  netwerk	  om	  extern	  te	  delen	  en	  gaat	  zelfstandig	  te	  werk.	  Je	  krijgt	  veel,	  heel	  veel,	  vrijheid	  en	  
ruimte	  om	  jezelf	  te	  ontplooien	  binnen	  een	  jonge	  organisatie	  die	  hard	  groeit.	  

Je	  werkzaamheden	  
-‐	  produceren	  van	  nieuwe	  content	  voor	  de	  website	  www.blik-‐opener.nl	  
-‐	  monitoren	  van	  /	  communiceren	  via	  alle	  social	  media	  kanalen	  
-‐	  opzetten	  van	  social	  media	  strategie	  
-‐	  meedenken	  over	  campagnes	  die	  bijdragen	  aan	  het	  in	  de	  markt	  zetten	  van	  nieuwe	  producten	  

Gewenst	  profiel	  
-‐	  affiniteit	  met	  talentontwikkeling	  en	  loopbaanvraagstukken	  
-‐	  je	  volgt	  de	  studie	  communicatie	  of	  een	  andere	  studie	  die	  volgens	  jou	  relevant	  is	  
-‐	  je	  beschikt	  over	  een	  vlotte	  babbel/pen	  
-‐	  je	  bent	  proactief	  en	  let	  niet	  op	  een	  uurtje	  meer	  of	  minder	  
-‐	  secuur	  werken	  is	  voor	  jou	  heel	  normaal	  en	  je	  weet	  anderen	  te	  motiveren	  dit	  ook	  te	  doen	  
-‐	  je	  hebt	  oog	  voor	  beeld	  en	  detail	  en	  je	  kunt	  eenvoudige	  fotobewerkingen	  uitvoeren	  

Geïnteresseerd	  en	  kun	  je	  vanaf	  september	  starten?	  Mail	  dan	  voor	  31	  augustus	  je	  motivatie	  
naar	  Info@blik-‐opener.nl.	  Hier	  kun	  je	  ook	  terecht	  met	  eventuele	  vragen!	  	  

	  


