
 

 

 

Stagiair secretaresse of administratief medewerker  
Twee of drie dagen per week   

 
 

Bzzzonderblablabla 
Wie wij zijn, wat we doen, waarom we doen wat we doen zoals we dat doen, dat weet je natuurlijk 
allemaal al! Want dat heb je op de homepage van onze website net gelezen! Dit stukje skippen we 

dus gewoon even. Door naar de stage-vacature!  
 

Een stagedag bij Bzzzonder … 
Is iedere dag anders. Soms zelfs ieder uur! Je ondersteunt ons gehele supportteam! Dus het ene 
moment maak je overzichten voor de financiële afdeling, het andere moment help je collega’s van de 
afdeling planning met ordenen van gegevens en de dag erna help je marketing uit de brand door voor 
hen werk uit handen te nemen. Het werken voor al die verschillende afdelingen en collega’s zorgt 
ervoor dat je werk superafwisselend is en je dus megaveel leert! En dat allemaal in een werkomgeving 
die je kunt omschrijven als: gezellig, soms chaotisch, collegiaal, professioneel, warm en persoonlijk! 
Je krijgt vrijheid om zelf initiatieven te tonen, fouten te maken, deze te herstellen en vol trots onder luid 
applaus je stagedag af te ronden. We werken hard, maken plezier en geven zielsveel om kinderen. Dit 
alles, tsja, zorgt voor een dynamische, fijne stageplek.  

 

Opleidings-eisen 
Eisen klinkt zo onaardig terwijl we juist zo aardig zijn. Maar goed, het komt erop neer dat we graag 
hebben dat je een MBO-opleiding volgt op niveau 3 of 4 op administratief/secretarieel gebied.  

 

Beschikbaarheid  
Je bent twee of drie dagen per week op zoek naar een stageplek. Welke dagen maakt voor ons niet 
zo veel uit. Er is iedere dag volgende werk voor je!   
 

Reageren 
Nu ben je razend-enthousiast geworden en wil je dolgraag kennismaken! Dat kan door ons te 
verpletteren met een originele motivatiebrief waarin je vertelt wat jou uniek maakt. En die motivatie 
mag je samen met je cv even mailen naar solliciteren@bzzzonder.nl t.a.v. Djoedie Beenen. Horen we 
snel van je?  
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