Stage vacature
STAGE OFFICEMANAGEMENT + HR SUPPORT
BIJ DYNAMO EINDHOVEN
Wie zijn wij?
Dynamo is een pand met diverse mogelijkheden en daarmee een uniek platform voor jongeren om hun talenten
te ontwikkelen op het gebied van evenementorganisatie, dans, kunst en muziek. Dit geldt ook voor stagiaires.
Er is veel ruimte voor eigen creativiteit met bijpassende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Bij Dynamo werk je in een bruisende omgeving, waar een 9 tot 5 mentaliteit not done is.
Wat ga je doen?
Als stagiaire Officemanagement/HR support ben je het visitekaartje van onze organisatie. In jouw dagelijkse
werkzaamheden bij onze afdeling cultuureducatie draag jij zorg voor de correcte en tijdige verwerking
van alle telefoontjes en e-mails van circa 50 medewerkers en meer dan 75 opdrachtgevers. Onze cultuureducatie
afdeling is verantwoordelijk voor de gehele keten (1e contact en uitzetten workshops, inhuur docenten,
planning op maat richting klant en verder). Hierdoor zijn de vragen die je krijgt erg divers en uiteenlopend.
Dit maakt de functie uitdagend en afwisselend!
De volgende taken komen daarnaast ook dagelijks terug in jouw werkzaamheden:
•
Beantwoorden van vragen van docenten over inzet, vergoeding, betalingen, arbeidsvoorwaarden
•
Beantwoorden van vragen van opdrachtgevers over facturen, aanbod en andere zaken
•
Verwerken agenda en emailbeheer
•
Het opmaken van nieuwe offertes in overleg met opdrachtgevers
•
Registreren en bewaken van ziekmeldingen;
•
Aanvragen diverse subsidies;
•
Coördinatie en opmaak planningen
•
Inplannen en organiseren van meetings, zowel intern al extern
Talentontwikkeling op het breedste niveau staat bij ons centraal. Urban, dance en rock zijn de subculturen
waarbinnen we voornamelijk programmeren en waartussen jij je dus mag bewegen. D.m.v. non-formal education
trainen wij onze talenten en vrijwilligersgroepen op identiteit, talent en arbeidsperspectief. Wil je meer informatie
over de activiteiten en evenementen, zie onderstaande links:
https://www.youtube.com/Dynamoehv http://youtu.be/wMnN8Qe29dA http://www.dynamo-eindhoven.nl
Wat vragen we van jou?
Door onze diversiteit in kandidaten en opdrachtgevers is het van belang dat je kan schakelen en goed in
staat bent om werkzaamheden te organiseren en het daarbij ook leuk vindt om dingen te regelen.
•
•
•
•
•

Daarnaast herken jij jezelf in de volgende punten:
Je hebt MBO+ of HBO werk- en denkniveau;
Je bent zelfstandig ingesteld, maar werkt ook graag in teamverband;
Je bent daadkrachtig, neemt initiatief en zoekt naar oplossingen.
Je bent stressbestendig.

Wat bieden we jou?
Je komt te werken in een open en informele werksfeer in een team met leuke collega's en in een organisatie waar
individuele ontwikkeling hoog in het vaandel staat. Daarnaast krijg je: een veelzijdige, uitdagende en afwisselende
stage van min 20 tot max 40 uur per week; veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een ambitieus en snelgroeiend bedrijf;
Geïnteresseerd? Heb jij zin om een leuke, uitdagende en afwisselende stageperiode aan te gaan?
Stuur dan een e-mail met sollicitatiebrief en cv naar Mark de Weijer (stage@dynamo-eindhoven.nl).
.

