
 

Stage lopen bij Passie voor je Toekomst? 

De Organisatie 

Stichting Passie voor je Toekomst richt zich op jongeren die zich verder willen ontwikkelen. Wij hebben als doel jongeren leren 
pragmatisch te denken, meer structuur in hun leven te krijgen en bewust te worden van hun maatschappelijke potentie. Jongeren 
leren daarnaast zelfredzaam te worden door het toepassen van ondernemersvaardigheden. 

“Durf je Dromen te Doen” is ons motto. Wij zien Passie als duurzame intrinsieke motivator en krachtigste motor tot succes. “Durven” 
staat voor het volgen van je intuïtie of het luisteren naar het kleine stemmetje om een uitdaging aan te gaan of een kans te grijpen. 
“Dromen” staat voor onbegrensd denken en geloven dat je alles kunt zijn of worden. “Doen” staat voor planmatig uitvoeren van wie je 
wilt zijn nu en in de toekomst. Wij van Passie voor je Toekomst geloven dat eenieder talent heeft. 

Functie-inhoud 

Je stage zal bestaan uit het meelopen met de Commissie en je wordt begelei. De Commissie zet projecten op zodat jongeren zich 
kunnen ontwikkelen op het gebied van zelfontwikkeling, loopbaan, ondernemerschap en studie. De volgende kerntaken zullen aan de 
orde komen: 

- Het doen van een onderzoeksopdracht; 
- Ondersteuning bij de werving en administratie van jongeren en young professionals; 
- Ondersteuning bij de voorbereiding van projectdagen; 
- Ondersteuning bij online- en offlinecommunicatie; 
- Ondersteuning bij de administratie van financiën. 

In overleg worden de werkzaamheden definitief geformuleerd. 

Wat vragen we? 

- Je bent nooit verlegen om een praatje. Je maakt gemakkelijk contact en kunt jouw enthousiasme goed overbrengen. 
- Je hebt een praktische manier van dingen aanpakken. Hoe druk het soms ook is, je hebt je zaakjes altijd goed op orde. 
- Je bent leergierig en nieuwsgierig van aard. Je vindt het leuk om nieuwe indrukken op te doen en mensen te leren kennen. 
- Met jouw zelfstandigheid pak jij probleemloos je eigen werkzaamheden op. 
- Je bent MBO of HBO student. 
- Het is een pré als je ervaring met Microsoft Office en Google-producten (Drive, Gmail, Spreadsheets, Docs, Forms) 

Ons aanbod: 

- Je kan je talent  inzetten binnen een omgeving waar je er echt toe doet. 
- Je krijgt de kans je  kwaliteiten verder te ontwikkelen en doet vakkennis op in een ervaren team. 
- Je krijgt de mogelijkheid om trainingen te volgen. 
- Jouw stagebegeleider is een professionele beroepskracht. 
- Onkostenvergoeding (en altijd een lekkere lunch of avondeten). 
- Doorgroeimogelijkheden na afloop van de stage. 

 

Interesse? 

Klinkt het alsof we het over jou hebben? Leg ons in je motivatiebrief dan uit waarom. Deze kun je zenden aan 
info@passievoorjetoekomst.nl. Voor meer informatie kun je ook bellen naar 06-51759709 en vragen naar Raoul Vertrouwd. 

 


