
 
 
 
 
Stage / afstudeerplek Stadkamer Bedrijfskunde  
Niveau: hbo  - universiteit 
Marketing - Informatiemanagement - Business Intelligence 
 
Ben jij…  
 
Student van de opleiding bedrijfskunde, zit je in het derde of vierde jaar van je opleiding én houd je 
ervan data om te zetten in beleid en strategie?    
 
Dan is Stadkamer op zoek naar jou!  
 
Doel van de stage 
Er is veel informatie beschikbaar. Stadkamer maakt hier op dit moment nog onvoldoende gebruik van.  
We zijn daarom opzoek een stagiaire die ons adviseert over hoe we (beschikbare) data kunnen 
gebruiken bij het bepalen van beleid en strategie.  
 
Wat ga je doen? 
Je gaat gedurende 4-6 maanden aan de slag in Stadkamer, locatie centrum. In die periode trek je uit 
alle hoeken en gaten reeds bestaande data én onderzoek je wat we nog missen aan informatie. 
Vervolgens schrijf je een hands-on advies over hoe deze data ons kan helpen om slimme keuzes te 
maken. Vanzelfsprekend doe je dit vanuit onze kernwaarden verleiden, verbinden, vernieuwen.  
 
Wat verwachten wij van jou? 
Je bent creatief, vindingrijk en denkt buiten de box. Je weet je goed staande te houden in een 
organisatie waarbinnen je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. Je bent proactief, neemt 
initiatief en durft te vragen. Tenslotte sta je ervoor open om te leren en te groeien; zowel 
vakinhoudelijk als qua persoonlijke ontwikkeling.   

Waar ga je werken? 
Je gaat werken in een omgeving waar ‘altijd wat te doen of te beleven' is. In een middelgrote 
organisatie met korte lijnen en een informele sfeer. Onze stagebegeleiders zijn ervaren in hun 
vakgebied en in het begeleiden van stagiaires/afstudeerders. We bieden volop ruimte voor jouw 
ontwikkeling en initiatieven. 

Wat hebben wij te bieden. 
- Betrokken stagebegeleiders 
- Ruimte om aan de slag te gaan met je persoonlijke ontwikkelpunten en stageopdrachten 
- Stagevergoeding (bij meer dan 200 stage-uren) 
 
Start: in overleg 
 
Interesse en solliciteren? 
Heb jij interesse of heb je inhoudelijke vragen neem dan contact op met: Janine Koele: 
janine.koele@stadkamer.nl. Solliciteren kan door je sollicitatiebrief en cv te uploaden via 
Stadkamer.nl: https://stadkamer.nl/stadkamer/stage.  
 

mailto:janine.koele@stadkamer.nl
https://stadkamer.nl/stadkamer/stage


Heb je vragen over ons stagebeleid of de procedure na je aanmelding neem dan contact op met Judith 
Bergman: judith.bergman@stadkamer.nl. 


