Stageplek voor een ondernemende student
Commerciële Economie: Creative, Global, Social, Sportmarketing
Ondernemerschap & Retail Management
Zoek je een uitdagende stage waarbij je
daadwerkelijk ondernemersvraagstukken onder
begeleiding van een senior adviseur gaat
oplossen? Dan is dit jouw stage!
De Rotterdamse Zaak is een leerwerkbedrijf
welke zich richt op het adviseren en
ondersteunen van de Rotterdamse ondernemer
die onder de armoede grens leeft. Het
leerwerkbedrijf is een samenwerkingsverband
tussen de Rotterdamse gemeente, overige stakeholders
en de Hogeschool Rotterdam.

Stageopdracht en werkzaamheden

Wie zoeken we?

Voor deze stage zoeken we studenten van de
verschillende tracks van Commerce die samen met
studenten Finance binnen De Rotterdamse Zaak de
dagelijkse gang van zaken verzorgen. Als stagiair van
De Rotterdamse Zaak geef je ondersteuning en advies aan
ondernemers in financieel zwaar weer.

De Rotterdamse Zaak is op zoek naar een gemotiveerde
stagiair (m/v) van de opleiding CE: Creative, Global, Social
of van de opleiding Ondernemerschap & Retail
Management die van aanpakken houdt en voor
commerciële vraagstukken een oplossing weet te
bieden.

Kortom je bent samen met andere studenten
verantwoordelijk voor het runnen van het leerwerkbedrijf!

Welke werkzaamheden kun je verwachten?

• Houden van adviesgesprekken
• Analyseren van knelpunten binnen een onderneming

• Opstellen van ondernemingsplannen voor MKB/
ZZP waaronder het schrijven van een marketing-,
acquisitie- en financieel plan.

• Verstrekken van advies op basis van interne
analyses

Hier herken jij jezelf in:
• Systematisch en planmatig te werk gaan en in
staat om collega’s mee te nemen in dit proces

• Proactief, daadkrachtig en ondernemend
• Communicatief sterk
• Accuraat en precies
• Gedreven en doorzettingsvermogen voor het
behalen van gewenst resultaat

• Versterken van ondernemersvaardigheden van
ondernemers

Contactpersoon

Duur en locatie

Heb je interesse en studeer je CE: Creative, Global,
Social, Sportmarketing of Ondernemerschap & Retail
Management?

Aanvang stage: In overleg

Stuur je CV + motivatiebrief naar
dhr. J. Duijst - j.duijst@hr.nl én
mevr. E. Haas - e.haas@hr.nl

Locatie is Kralingse Zoom 91, 3063 ND Rotterdam.
info@derotterdamsezaak.nl
010 794 7017
www.derotterdamsezaak.nl

