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Gezocht: stagiair(e) project assistent (24-40 uur) 

The Alignment House zoekt een enthousiaste, zelfstandige student die ons team komt 

versterken. Als project-assistent ben je verantwoordelijk voor de secretariële en 

inhoudelijke ondersteuning van onze projectteams. Ben jij accuraat en hands-on, een 

ster in plannen en organiseren, klantgericht en beschik je over goede communicatieve 

vaardigheden? En ben jij op zoek naar een stage op het gebied van projectassistentie 

of projectondersteuning? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wie is the Alignment House? 

The Alignment House helpt organisaties om zich strategisch te positioneren en hun 

merkbelofte waar te maken in alles wat de organisatie, alleen of in 

samenwerkingsverband, doet. Zo ondersteunen we organisaties bij het ontwikkelen van 

hun interne organisatie, assortiment en communicatie. 

 

We zijn actief in verschillende branches en hebben heel diverse opdrachtgevers: van 

gemeenten tot KIA; van bibliotheken tot Schiphol; van zorginstellingen tot 

advocatenkantoren; en van ziekenhuizen tot Wildlands Adventure Zoo Emmen. Geen dag is 

hetzelfde! 

Waar bestaan je werkzaamheden uit? 

• Ondersteuning van de projectteams door het proces goed te plannen  

• Voorbereiden en organiseren van presentaties en bijeenkomsten 

• Verslaglegging en rapportage 

• Ondersteuning in de interne en externe communicatie over het project 

• Het maken van afspraken 

• Het voorbereiden en organiseren van (relatie)bijeenkomsten en evenementen: van 

congressen tot intieme groepsdiners.  

• Marketingcommunicatie activiteiten 

• Administratieve werkzaamheden 

Naar wie zijn wij op zoek? 



 

• Derdejaars of vierdejaars student in een secretariële opleiding, 

evenementenmanagement of communicatie (MBO of HBO)   

• Je werkt gestructureerd en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden  

• Je kunt zelfstandig werken en bent proactief  

• Je bent op zoek naar een stage voor minimaal 3 dagen per week 

• Je bent minimaal 3 maanden beschikbaar 

Wat bieden wij jou? 

• Een uitdagende en dynamische werkomgeving 

• Een kleinschalige organisatie, die daarmee een ideale leeromgeving is 

• Kennismaking met projectorganisatie, secretariële ondersteuning en (online) 

communicatie 

• Een goede stagevergoeding 

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie en CV naar werken@alignmenthouse.nl 


