
                                                                                                                                                 
 

Vacature HBO 

Stage de Slinger Hengelo 2020-2021 

Ben jij op zoek naar een stageplek bij een informele en maatschappelijke organisatie en heb je zin in 

een stage bij de Slinger? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hebben bij de Slinger Hengelo 

vanaf september 2020 op ons kantoor aan de Wegtersweg in Hengelo weer plek voor een 3e jaars 

HBO stagiair. 

De Slinger Hengelo motiveert Hengelose bedrijven om een actieve bijdrage te leveren aan de 

Hengelose samenleving. Wij verbinden de vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod 

van betrokken ondernemers in een “match”. We hebben verschillende programmalijnen om het hele 

jaar door matches te maken: de Slingerbeurs, de Slingermarkt, EntreeMakers en MatchMakers. Zo 

maken we Hengelo en haar bewoners een beetje mooier en sterker. 

Meer informatie  
www.deslingerhengelo.nl 

 

Stage info 
Je komt te werken binnen een team van enthousiaste vrijwilligers met diverse achtergronden die zich 

met de verschillende programmalijnen bezig houden.  

Je leert werken in een team, met alles dat daarbij hoort: overdracht, afstemmen van 

werkzaamheden, delegeren, ruimte voor je eigen taken vragen. Je neemt deel aan de 

teamvergaderingen waarbij je vergadertechnieken kunt oefenen en leren. 

Hieronder staan een aantal voorbeelden van mogelijke werkzaamheden:  

• Organiseren van bijeenkomsten 

• Teambuilding activiteiten organiseren 

• Administratieve taken 

• Voorzitten / Notuleren vergaderingen 

• Deelnemen aan multidisciplinaire vergaderingen 

• Opstellen van projectplannen 

• Werven van maatschappelijke organisaties en/of bedrijven voor De Slingerbeurs 

• Onderhouden van contacten met betrokkenen 

Wanneer je precies begint, welke dagen je er bent, jouw werkzaamheden en alle andere praktische 
overleggen we nog samen.  

 

Wat vragen wij van jou? 

• Beschikbaar zijn voor tenminste 3 maanden en minimaal 3 dagen per week  

• Ondernemend met hart voor maatschappelijk betrokken ondernemen 

• Verbinder en netwerker 

 

Interesse of vragen?  
Neem dan contact op met Lidy Noorman, projectleider de Slinger Hengelo 
Tel: 06-424 531 27 
Of stuur je CV met motivatie op naar lidynoorman@deslingerhengelo.nl   

http://www.deslingerhengelo.nl/
mailto:lidynoorman@deslingerhengelo.nl

