VACATURE: MEEWERKSTAGIAIR Monitoring team Strategie
De economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development werkt samen met vele partners
aan het versterken van Brainport Eindhoven; een hightech regio van wereldformaat voor de
maakindustrie. Brainport Development ontwikkelt de regionale economische strategie, ontwikkelt en
realiseert projecten, biedt bedrijfsadvies en promoot Brainport Eindhoven in binnen- en buitenland.
DE STAGE
Je gaat het team strategie versterken op het gebied van monitoring door o.a. mee te werken aan de
Brainport Monitor 2019. We streven ernaar je zo snel mogelijk zelfstandig taken te laten uitvoeren en
daarnaast zoveel mogelijk kleine projecten op te pakken die aansluiten bij je leerbehoefte. Je gaat
echt meedraaien in het team om relevante praktijkervaring op te doen en de organisatie in korte tijd
te leren kennen.
De jaarlijkse Brainport Monitor biedt achtergronden en kennis over de innovatieve prestaties,
economische vooruitgang en veranderende competitieve positie van Brainport Eindhoven voor een
brede doelgroep van beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en andere geïnteresseerden. De 33
macro-economische indicatoren geven samen met een analyse van gepubliceerde
onderzoeksrapporten een beeld van de verschillende aspecten van de regionale economie. Voor meer
informatie zie https://www.brainport.nl/over-brainport/brainport-monitor
JOUW PROFIEL
• Je bent een WO student en op zoek naar een meewerkstage (24 - 36 uur p/w).
• Je bent enthousiast en leergierig.
• Je neemt het initiatief om zoveel mogelijk uit je stageperiode te halen.

•
•
•

Je kunt zelfstandig werken en trekt op tijd aan de bel als je hulp nodig hebt.
Je bent analytisch en nauwkeurig, je houdt van cijfers en bent kritisch op je eigen werk.
Je hebt statistische (basis)vaardigheden, ervaring met Excel.

WE BIEDEN JE
• Een uitdagende stage in een inspirerende en dynamische netwerkomgeving, met Eindhoven
als standplaats.
• Uitstekende begeleiding om jezelf optimaal te ontwikkelen gedurende deze stage.
• Vanzelfsprekend krijg je alle ruimte voor de opdrachten en leerdoelen die je in het kader van
je stage krijgt vanuit je opleiding, waarbij je minimaal 24 uur in de week kunt wijden aan
bovengenoemde activiteiten.
• Stagevergoeding.
• In verband met de planning voor het maken van de Brainport Monitor is de ideale start van de
stageperiode in mei/juni, maar dit kan in overleg worden bepaald.
• Duur 3/4 maanden (in overleg).
JE REACTIE
Heb je interesse en zie je een match met bovenstaand profiel? Verras ons dan met je reactie aan
Anne van der Velden (Adviseur Strategie en Monitoring) door je cv en motivatie te mailen naar:
a.vdvelden@brainportdevelopment.nl.
Ook voor eventuele inhoudelijke informatie over de meewerkstage kun je contact opnemen met Anne
via a.vdvelden@brainportdevelopment.nl of 06-57915247.

