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ALGEMENE KENMERKEN

Als Business Development stagiaire ben je werkzaam in verschillende disciplines binnen de
organisatie van Social Capital. Als een spin in het web bij verschillende projecten op het gebied van
marketing en operationele bedrijfsvoering ben jij de verbindende factor tussen afdeling,
informatiebronnen en bedrijfscultuur.

DOEL VAN DE FUNCTIE

Het leiden van en/of participeren in zowel interne als externe projecten, waarbij een focus ligt op het
verbinden van strategische plannen, operationele doelstellingen en bedrijfscultuur.

Het meedenken en/of participeren bij de marketingstrategieën van de verschillend merken binnen
Social Capital en het en leiden van marketing gerelateerde projecten.

RESULTAATGEBIEDEN

Interne projecten
● Het managen van binnenkomende interne projecten. Deze uitzetten binnen team development

en projectmatig invullen.
● Het managen en leidinggeven aan een of meerdere projecten binnen de bestaande merken

van SC. Het begeleiden, stimuleren en coachen van betrokkenmedewerkers. Toezien op het
behalen van de gewenste cijfers, naleving wetgeving en overdracht bedrijfscultuur.

● Het in stand houden en uitbouwen van het relevante netwerk aangaande het project. Het
vertegenwoordigen van SCIA (Social Capital Impact Accelerators) als zijnde overkoepelend
en ondersteunend orgaan bij de betreffende merken.

● Het leveren van input van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van de
formatie binnen het project.

● Zorgen voor en adequate projectplanning en het tijdig aanleveren van relevante management
rapportages (mondeling en digitaal). Toelichten van de behaalde resultaten en eventuele
afwijkingen tav het projectplan.

● Het zorgen voor een concreet en duurzaam einde van een project d.m.v. een overdrachtsplan.
Zorg dragen voor goed en stabiele overdracht naar de opvolgende verantwoordelijke.

● Zorg dragen voor kantoorfaciliteiten.
Resultaat; Kwalitatief project met een ‘kop en een staart’ dat voldoet aan de bedrijfsstrategie, plannen
en gewenste financiële resultaten. Bij einde van het project is er een concrete overdracht naar de
opvolgend operationeel verantwoordelijke.

Externe Projecten
● Het meedenken en aanvullen van een passend en aantrekkelijk voorstel voor de betrokken

externe partij op basis van input die is opgehaald bij de verschillende expertise gebieden
binnen de SC organisatie.

● Het overzichtelijk en inzichtelijk maken van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve formatie
voor een nieuw project, inclusief een overzichtelijk kostenoverzicht voor de potentiële
opdrachtgever.

● Verzorgen van uitgewerkte projectplanning voor zowel interne als externe communicatie.
● Vertalen van de externe projectplanning naar een in een interne projectplanning die al dan niet

overgedragen kan worden aan een volgende partij.
Resultaat; Aantrekkelijke uitwerking van de wensen van de potentiële opdrachtgever in een
volwaardig projectaanbod, welke kan dienen om een project binnen te halen en tevens als
basisdocument voor de transitie van extern project naar intern project.
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PROFIEL VAN DE STAGE

Expertise, werkervaring en kennis
● HBO werk- en denkniveau
● Bewezen affiniteit en ervaring in de gastvrijheidsindustrie
● Affiniteit met en interesse in de doelgroep
● Kennis van bedrijfsregels en andere relevante wet- en regelgeving

Kernwaarden Social Capital
● Sociaal hart: Betrokken mensen met een interesse voor sociaal ondernemen.
● Werkt samen op basis van vertrouwen
● Leer, om te verbeteren

Specifiek gedrag – Functie gerelateerd
● Innovatiegericht; is geboeid door en steeds opzoek naar nieuwe ideeën en voelt zich

gedreven deze uit te proberen. Ruikt kansen en zoekt mogelijkheden om zaken beter te doen.
Komt met ‘out of the box’ oplossingen voor allerhande uitdagingen.

● Leiderschap; werkt zelfstandig en in teamverband. Kan medewerkers binnen de afdeling en
projecten het goede voorbeeld geven en weet draagvlak te creëren bij deze medewerkers. Is
een verbinder die de gewenste cultuur goed in kan bedden in nieuwe en bestaande projecten.

● Ondernemerschap; Weet wat de potentiële opdrachtgever beweegt en kan dit vertalen naar
kansen. Hierbij rekening houdend met relevante omgevingsfactoren.

● Prestatiegericht; is ambitieus en wil zichzelf telkens opnieuw overtreffen. Tast de grenzen van
het eigen kunnen af en haalt het beste uit zichzelf. Is pas tevreden als het doel/resultaat is
bereikt.

● Representatie; presenteert zich intern en extern in lijn met het imago van het bedrijf en komt
goed over bij anderen.


