iTanks is opzoek naar een stagiair Events!
Verbinden en vernieuwen, dat is waar iTanks voor staat. Dit brengen wij tot stand door het inzetten van diverse
tools. Één van deze tools is events! Op jaarbasis organiseren wij zo’n 70 netwerkevents en andere bijeenkomsten
door heel Nederland. Ter ondersteuning van deze events en ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar
een organisatieduizendpoot.
Wat ga jij doen binnen iTanks? Je gaat aan de slag met de organisatie van de events, werkt volledig mee en
houd je bezig met marketing en communicatie. Je zal events voorbereiden, maar ook op de dag zelf aanwezig zijn
en zorgen dat dit in goede banen loopt.
Binnen iTanks geven we je de ruimte. Je wordt vrijgelaten, want zie je verbeterpunten of zou je het anders doen?
We horen het graag en we kunnen samen aan iets nog groters werken. Jouw stageperiode mag je dan ook afsluiten
door een volledig zelfstandig event neer te zetten, te coördineren en voltooien.
Jij bent op zoek naar een dynamische meeloopstage, actief en niet bang. Geen dag is hetzelfde binnen iTanks.
Industriële innovatie is wellicht nog een onbekende voor je, maar je bent nieuwsgierig en de Rotterdamse mentaliteit
is in ieder geval geen onbekende voor je.
Volg je een opleiding met raakvlakken op het gebied van Marketing, Communicatie, Organisatie en Events? Ben je
op zoek naar inspiratie voor nu en later en ben je pro-actief genoeg om deze inspiratie eventueel direct te gebruiken
tijdens de stageperiode? Dan willen we zo snel mogelijk van je horen!
Over iTanks
iTanks is een kennis- en innovatieplatform voor havengerelateerde industrie. Een industrie met enorm veel
innovatiepotentieel! Onze Missie: verbinden en vernieuwen. Wij verbinden bedrijven, kennisinstituten en industrieexperts met elkaar en introduceren deze partijen met nieuwe technologie en de laatste innovaties van binnen en
buiten de sector.
Snel van idee tot innovatie
Sinds 2012 ligt de kracht van iTanks in het vernieuwen van de havengerelateerde industrie. Er is enorm veel kennis
en expertise beschikbaar waarvan de toepassingsgebieden voor de industrie nog niet (optimaal) worden benut. Dat
zijn de kansen waar iTanks op inspringt. Snel van idee tot innovatie. iTanks initieert en katalyseert diverse
innovatietrajecten. Dit in samenwerking met ondernemers, kennispartners en financiers zodat ideeën snel
ontwikkeld worden tot innovaties. De Rotterdamse mentaliteit van iTanks resulteert zich in actie van waaruit diverse
concrete resultaten zijn ontstaan.

Wij bieden:
Maak een vliegende start met het bouwen van je zakelijke netwerk voor later. Je bent volwaardig lid van het
dynamische team van iTanks als ook ons zakelijke netwerk. We bieden veel ruimte voor initiatieven en bieden een
aantrekkelijke stagevergoeding.
Wij komen graag in contact met je! Heb jij interesse in deze uitdagende stage? Neem direct contact met ons op via
mark@itanks.eu of bel naar 06 53 98 73 36.


Deze vacature is voor de periode vanaf september 2019 (in overleg kan je ook eerder aan de
slag!)

