
Stagiair(e) Eventmanagement en Facilitymanagement 
World Horti Center - Naaldwijk 

Wil jij tijdens jouw stage meedraaien in een bloeiende organisatie en alles leren op het gebied van 
(internationaal) eventmanagement? Lees dan vooral verder! 

World Horti Center is hét kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. 
Bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid werken hier in Naaldwijk samen onder één dak om 
wereldwijde tuinbouwinnovaties te stimuleren. Samen werken deze partijen aan oplossingen voor 
relevante maatschappelijke thema’s zoals water, voedselvoorziening, voedselveiligheid en duurzaamheid. 

Team Events 
Om de verbinding aan te gaan en samen stappen te zetten, bezoeken jaarlijks zo’n 40.000 internationale 
vakbezoekers World Horti Center. Om deze bijeenkomsten in goede banen te leiden, zorgt Team Events 
dat elk evenement van voorbereiding tot nazorg tot in de puntjes geregeld is. 

Als stagiair(e) maak jij vanaf dag één volwaardig deel uit van Team Events. Met jouw flexibele en 
proactieve houding ondersteun je ons voor en achter de schermen. We zorgen als team dat alle 
voorbereidingen gesmeerd lopen en we tijdens het moment suprême niet voor verassingen komen te 
staan. Zo brengen we elk event samen tot een succes! 

Wat ga je precies doen? 

 Je bent betrokken bij de voorbereidingen, offertetrajecten, bijeenkomsten en bij de 
postproductie van events in World Horti Center; 

 Je ondersteunt bij de implementatie van een nieuw boekingssysteem; 

 Je maakt passende offertes voor onze klanten; 

 Je zorgt dat de ruimtes die we dagelijks verhuren gereed zijn voor gebruik; 

 Je ondersteunt Team Events bij allerlei andere eventgerichte werkzaamheden; 

 Je versterkt Team Hospitality bij de receptie van World Horti Center. 

Profiel 

 Je bent tweede- of derdejaars hbo-student Facility- of Eventmanagement; 

 Je bent stressbestendig en bereid om verschillende taken op te pakken; 

 Je hebt organisatietalent en denkt graag mee met de klant; 

 Je lost graag problemen op met jouw creativiteit en flexibiliteit; 

 Je bent communicatief vaardig en hebt gevoel voor humor; 

 Je kunt uit de voeten met Microsoft Office. 

Wij bieden 

 Een onvergetelijke werkervaring in een jonge, dynamische organisatie; 

 Een meewerkstage waar geen dag hetzelfde is; 

 Tijd en ruimte om je stageopdracht uit te voeren; 



 Stagevergoeding; 

 Regelmatig verse groente en fruit uit eigen kas. 

Solliciteren 
Ben jij geknipt voor deze stage (we zoeken stagiaires in verschillende periodes. Vanaf eind augustus)? 
Stuur dan je CV en een motivatiebrief naar events@worldhorticenter.nl. Voor vragen over de functie bel 
je Sanne Brienen op 0174 385 600. We gaan graag met je in gesprek! 


