STAGE NEWBEES INC.
(16-32 UUR)
Gaat jouw hart sneller kloppen van Diversiteit,
Gelijkwaardigheid & Inclusie? En ben jij een echte
aanpakker die deze thema’s graag aanvliegt met
creatieve en praktische oplossingen? Dan is
NewBees INC. op zoek naar jou!
Over NewBees INC.
NewBees INC. adviseert en helpt werkgevers om
Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie beter of
verder te integreren in hun organisatie. Want
inclusieve organisaties, waar werknemers zich
thuis voelen, zijn productiever, creatiever en
uiteindelijk succesvoller. Bij NewBees INC. geloven
we in interactieve programma’s waarbij wij met
onze klanten het proces aangaan en echte
impact op de lange termijn maken.
Met NewBees INC. geven we als werkgever zelf
het goede voorbeeld. Onze teams van NewBees
experts bestaan voor de helft uit vrouwen en ook
voor de helft uit mensen met een bi-culturele
achtergrond. Onze NewBees experts hebben
uitgebreide ervaring opgedaan binnen de
inclusieve organisatie die NewBees is, en bij
andere werkgevers die samen met ons hun D&I
strategie hebben vormgegeven

Werkzaamheden
• (Creatief) meedenken over de ontwikkeling van
activiteiten en programma's;
• Zelfstandig projecten uitvoeren, zoals specifieke
productontwikkeling;
• Actief bijdragen aan uitvoering van
evenementen, workshops en activiteiten.
Functie eisen
• Een flinke dosis passie voor Diversiteit,
Gelijkwaardigheid & Inclusie
• Creativiteit en proactiviteit om out-of-the box
producten te bedenken en ontwikkelen;
• Communicatief goede vaardigheden in woord
en geschrift;
• Skills uit onverwachte hoek, grafische en/of
taalkundige skills zijn een pré;
• Pre wanneer je zelf een diverse achtergrond
hebt.
Wat bieden wij?
• Diverse trainingen op het gebied van
(interculturele) communicatie, coaching en
andere onderwerpen
• Een diverse werkomgeving met veel vrijheid voor
eigen ideeën
• Stagevergoeding

Interesse?
Mocht je vragen hebben over de
vacature, dan kan je contact
opnemen met Valerie van Lanschot
(0650453087)
Heb je interesse in de vacature? Stuur
dan een korte motivatie en je CV naar
inc@new-bees.org

: new-bees.co.nl/

: linkedin.com/company/newbeesnl

: inc@new-bees.org

