
 

Stageplek Eventmanagement - 
Facility Management 
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? Maak dan kennis 

met De Polderij... 

 

De Polderij 
Wij, Tom en Joyce, openden in maart 2018 onze duurzame vergaderruimte en evenementenlocatie. Gevestigd in 

een oude boerderij, middenin in het groen. Wij geloven dat je beter (samen)werkt in de juiste omgeving. Wij 

hebben de 6 vergaderruimtes in De Polderij dus helemaal ingericht om het allerbeste uit je bijeenkomst te 

halen. Hierbij speelt de invloed van de natuur een belangrijke rol. 
 

Wij hebben nu dagelijks gasten over de vloer. Voor vergaderingen en bijeenkomsten, trainingen en 

coachgesprekken, en voor feesten zoals bruiloften en bedrijfsuitjes. Het gaat hartstikke goed met De Polderij en 

het wordt steeds drukker. Vind jij het leuk samen met ons te leren en ervaren een jong en groen bedrijf verder 

in de wereld te zetten? Wij nemen jou graag mee op avontuur met onze vernieuwende eventlocatie. om het 

allerbeste uit een bijeenkomst te halen.  

 

Event- en facility management 
Als stagiair / leerling bij De Polderij organiseer en faciliteer je samen met ons evenementen voor 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 groene werkomgeving op een inspirerende plek met 2 enthousiaste jonge ondernemers; 

 volop ruimte voor meedenken en eigen initiatief; 

 een forse uitbreiding van je zakelijke netwerk; 

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

 

Solliciteren? Mail jouw verhaal voor 3 september 2018 naar 
Tom en Joyce via info@depolderij.nl.  
 

https://depolderij.nl/vergaderruimtes-natuur
mailto:info@depolderij.nl

