Event management/event planning stagiair TekkieWorden
TekkieWorden is per januari/februari 2022 op zoek naar een Event Management stagiair om
het TekkieWorden team te ondersteunen bij de organisatie van de Nationale TekkieWorden
Week 2022 (21 t/m 25 maart 2022).
TechGrounds, met de daarbij horende labels TekkieWorden en PathWays, heeft als missie
om de mismatch op de IT-arbeidsmarkt op te lossen door verborgen talent te activeren naar
IT. Voor mensen die een carrière in IT willen starten bieden we verschillende producten aan.
Zo geven we inzicht in IT-arbeidsmarkt (TekkieWorden Trail), een IT-loopbaanoriëntatie
training (Pathways) en kortlopende trainingen en IT-opleidingen met baangarantie
(TechGrounds). Dit alles doen we met een focus op vrouwen en culturele diversiteit,
momenteel actief in de gehele Randstad!
Wat je gaat doen
Als stagiair event management/event planning bestaat je takenpakket uit een combinatie
van hands-on taken oppakken en meedenken over het optimaliseren van (online)
evenementen en marketinguitingen voor alle labels van TechGrounds; TekkieWorden en
Pathways. Dat houdt onder andere in:
●
●
●
●
●
●

Ondersteunen bij het opzetten, inrichten en optimaliseren van de
communicatiemiddelen voor de TekkieWorden Week;
Meedenken over het inrichten van de website en aanmeldpagina
(www.tekkieworden.nl/tekkiewordenweek);
Ondersteunen bij de uitvoering van de marketingstrategie en social media
campagne;
Ondersteunen bij het werven van deelnemers voor de TekkieWorden Week;
Tijdens de TekkieWorden Week host zijn van de verschillende workshops,
proeflessen en bedrijfsbezoeken;
Verbeteringen en feedback documenteren voor de volgende edities van de
TekkieWorden Week.

Deze taken zul je uitvoeren in samenwerking met het TekkieWorden team, onder
begeleiding van Ilona Walstra. Je zult actief worden begeleid om de ins- en outs van het
bedrijf en het doel van de TekkieWorden Week te leren.
Wat we vragen
Wij zoeken iemand die zich herkent in het volgende profiel:
● Je hebt HBO denk en werkniveau;
● Je wordt enthousiast van het organiseren van (online) evenementen;
● Je bent ondernemend en houdt van aanpakken;
● Je houdt ervan om projectmatig te werken en hebt een groot leervermogen;
● Je kunt zelfstandig aan de slag en vindt het leuk om aan verschillende projecten te
werken (die soms ad-hoc binnenkomen);
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●
●
●

Je wilt bijdragen aan het creëren van kansen en het brengen van diversiteit in IT;
Je vindt het leuk om in een snelgroeiende startup stage te lopen, waar dingen snel
veranderen en ontwikkelen;
Ervaring met het organiseren van evenementen en/of ervaring in marketing/met
social media is een pré.

Wat je terugkrijgt:
● Ervaring in een dynamische startup-omgeving, waarin social impact, IT-onderwijs en
ondernemerschap samenkomen. Met inmiddels al 25+ enthousiaste collega’s!
● Hierdoor een ontzettend steile leercurve;
● Samenwerken met partners die bijdragen aan de missie van TechGrounds en
TekkieWorden en met wie samen projecten draaien, zoals: Randstad, Interxion,
MediaMonks, Linkedin, TomTom en Booking.com;
● Stagevergoeding van €350 per maand.

Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatiebrief naar hr@techgrounds.nl. Dan nemen wij
contact met je op voor een kennismaking!
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