VACATURE: WERKSTUDENT (MIN 8 UUR PER WEEK)
DE FUNCTIE
Als werkstudent ondersteun je het International team binnen Brainport Development.
Zij houden zich bezig met internationale betrekkingen, zoals: het faciliteren en
organiseren van inkomende en uitgaande handelsmissies, het onderhouden van
relaties met gevestigde buitenlandse bedrijven, het aantrekken van buitenlandse
bedrijven en de internationale marketing van de Brainport Eindhoven regio.
Als werkstudent word je volop meegenomen in deze processen; je ondersteunt de
Business Developers, registreert gegevens in nationale databases en je ondersteunt
bij de organisatie en uitvoering van events. Daarnaast doe je deskresearch en maak
je marktanalyses.
WIJ ZOEKEN IEMAND MET:
• Communicatief sterke vaardigheden, zowel schriftelijk als face-to-face in
Nederlands en Engels;
• Een proactieve, positief kritische houding;
• HBO/WO werk- en denkniveau;
• Zelfstandige werkhouding en sterke analytische vaardigheden.
Met jouw persoonlijkheid beweeg jij je gemakkelijk binnen het Brainport netwerk,
zowel intern als extern. Je hebt belangstelling voor de (economische) ontwikkelingen
in onze regio. Daarnaast ben je gemotiveerd, leergierig en goed in staat zelfstandig
te werken.
Onze kernwaarden zijn jou op het lijf geschreven: resultaatgericht en bevlogen,
verbindend en toegankelijk.

WE BIEDEN JE:
• Professionele en grondige begeleiding door projectmanagers met een groot
nationaal- en internationaal netwerk;
• Relevante (inter)nationale werkervaring;
• Een passend salaris;
• Een unieke kans om je professionele netwerk uit te breiden;
• Een inspirerende, afwisselende en dynamische werkomgeving in het centrum
van Eindhoven, waar je samenwerkt in een hecht team met zeer gedreven
collega’s.
JE REACTIE:
Heb je interesse en zie je een match met bovenstaand profiel? Verras ons dan met je
reactie aan Nina Lieffering (HRM) via www.brainport.nl/organisatie/vacatures en
upload zowel je cv als motivatie als een los bestand. Voor inhoudelijke informatie
over deze functie kun je contact opnemen met Maarten Spijkerman via 06-50574886.
Op 1 februari 2018 sluit de reactietermijn voor deze vacature.

