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stage / werkervaring, Maassluis 

 

 

Veer jij op zodra er iets georganiseerd mag worden? Vind je het leuk 

om het mensen helemaal naar hun zin te maken? Wil jij jezelf verder 

ontwikkelen tot gastvrouw of gastheer? Lijkt het je leuk om in een 

hechte samenwerking met 2 energieke jonge ondernemers een 

startende vergader- en eventlocatie te vestigen?  

 

De Polderij 
De Polderij is een groene plek in een oude boerderij voor effectief vergaderen, heien, trainen, coachen en 

retraiteren. Wij geloven dat mensen en organisaties effectiever kunnen (samen)werken en dat de juiste 

omgeving hiertoe uitnodigt. Op basis van wetenschappelijk onderzoek hebben wij De Polderij dus helemaal 

ingericht om het allerbeste uit een bijeenkomst te halen. Hierbij speelt de invloed van de natuur een belangrijke 

rol.  

 

Er is meer dan de omgeving waarin je bijeenkomst plaatsvindt. Daarom werken wij intensief samen met een 

groot netwerk aan professionals die helpen een bijeenkomst tot een succes te maken. Zoals dagvoorzitters, 

notulisten, facilitators, trainers en coaches, of aan teambuilding of een workshop op maat. Ook serveren wij 

voor de broodnodige energie Breinkost uit onze eigen boerenkeuken: allerlei duurzame en lekkere 

versnaperingen als brandstof voor je brein.  

 

Op 20 maart 2018 openden wij  na een uitgebreide ecologische verbouwing onze staldeuren voor zakelijke 

bijeenkomsten. Vind jij het leuk samen met ons te leren en ervaren een jong en groen bedrijf verder in de 

wereld te zetten? 

 

Event- en facility management 
Als stagiair / leerling bij De Polderij organiseer je samen met de gastvrouw evenementen voor allerlei externe 

opdrachtgevers. Onze faciliteiten lopen uiteen van de exploitatie van onze bijzondere vergaderruimtes, tot 

ondersteuning door professionals met wie wij samenwerken en dagverse Breinkost vanuit onze boerenkeuken. 

 

Wij zoeken 
 een derdejaars hbo student facility management of eventmanagement; 

 veel enthousiasme en organisatietalent om mensen een bijzondere beleving mee te geven; 

 een laagdrempelige, gastvrije en persoonlijke benadering van gasten; 

 affiniteit met onze visie op natuur en effectiviteit: doeltreffend bijeenkomen in het groen; 

 een flexibele, leergierige en ondernemende houding. 

 

Wij bieden 
 een brede en uitdagende ervaring waarmee je direct alle facetten van het vak bestrijkt; 

 een inspirerende samenwerking met 2 jonge ondernemers; 

 ruimte voor meedenken en eigen initiatief; 

 een forse uitbreiding van je zakelijke netwerk; 

 koffie, thee en lunch tijdens je stage-uren op onze locatie. 

 

Dus, voel jij je aangetrokken tot onze startende onderneming en ga jij – samen 

met ons - de uitdaging aan om De Polderij op de kaart te zetten? Zoek contact via 

https://depolderij.nl/ en we vertellen je graag meer.  

https://depolderij.nl/vergaderruimtes-natuur
https://depolderij.nl/bijzonder-vergaderen-leuke-vergaderlocatie/breinkost-doeltreffend-vergaderen

