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Wie? Stichting iTanks
Wat? Meewerkstage Eventmanagement vanaf Februari 2022 t/m Juni 2022
Waar? Afwisselend thuis en op kantoor op RDM Rotterdam

Wat is iTanks?
iTanks is een netwerk- en innovatieplatform voor de haven gerelateerde industrie met zo’n 140 partners.
Verbinden en vernieuwen staat centraal. Door o.a. events verbindt iTanks bedrijven, kennisinstituten en
industrie-experts met elkaar en worden deze partijen geïntroduceerd met nieuwe technologie en de
laatste innovaties van binnen en buiten de sector. Daarnaast wordt met van Innovation Support gekeken
naar uitdagingen waar partners tegenaan lopen, om hier een innovatieve oplossing voor te vinden.

Wat houdt de stage in?
Je gaat 4 tot 5 dagen meewerken met het organiseren van de events. Daarnaast houd je je bezig met de
marketing en communicatie rond het event. Aansluitend aan je studie krijg je eigen opdrachten om jezelf
te ontwikkelen. Je stage sluit je af met het organiseren van een eigen event. Jij zorgt dat alles van A tot Z
geregeld is. Bekijk hier wat een stage bij iTanks inhoudt.

Industriële innovatie is wellicht nog een onbekende voor je, maar dit hoeft geen probleem te zijn om bij
iTanks stage te lopen. Je leert gaandeweg meer over de industrie en alles waar wij ons mee bezig houden.
Aan de hand van de RIVM richtlijnen organiseren we afwisselend fysieke, online en hybride evenementen.

Wij bieden een stagevergoeding van €350,- bruto op basis van 5 werkdagen.

Wat zijn de werkzaamheden?
- Marketing: mailings opmaken en versturen, contact met partners en bezoekers van evenementen,

website bijwerken, events vermelden op externe platformen, video’s bewerken en plaatsen,
nieuwsbrief opmaken en versturen en nog veel meer!

- Events: meewerken op de fysieke en online evenementen, organiseren van eigen event
(eindproduct), contact met locatie en/of cateraar, sprekerscommunicatie, analyses na evenement
(no show etc.) en nog veel meer!  

Ervaring voorgaande stagiaire
'Bij deze stage kom je terecht in een heel gezellig, maar hardwerkend team. Elke dag sta je voor nieuwe
uitdagingen en dat houdt de stage interessant! Ik heb mij hier op zowel werk vlak als op persoonlijk vlak
goed kunnen ontwikkelen'. 

- Anne Dekker (Derdejaars student Media & Entertainment Management, stage februari 2021)

Waar zijn wij naar op zoek?
- Hbo-opleiding in de richting marketing, communicatie, organisatie of events;
- Harde werker met oog voor detail en professionele, leergierige, flexibele houding;
- Communicatief vaardig, je durft vragen te stellen en kan jouw leerdoelen verwoorden;
- 4- tot 5 werkdagen per week beschikbaar;
- Gebruik van eigen laptop en mobiele telefoon;
- Mogelijkheid om bij vroege events aanwezig te zijn (07.00 uur op locatie);
- Ervaring met Mailchimp, Wordpress en LinkedIn Business is een pré.

Ben jij op zoek naar een gevarieerde stage met genoeg uitdaging, verantwoordelijkheid en afwisseling?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Reageer op de vacature door te mailen naar yasmin@itanks.eu met je CV
en (video)motivatie.*

Vacature meewerkstage events & marketing
Periode februari 2022 t/m juni 2022

https://www.youtube.com/watch?v=p5bvuVzY1Lo
mailto:yasmin@itanks.eu


*Om een goed beeld te krijgen van de huidige skills van de sollicitanten wordt er in de voorselectie
gevraagd om een korte opdracht te maken.

Vacature meewerkstage events & marketing
Periode februari 2022 t/m juni 2022


