Stagiair Training
Wij zoeken een multimedia talent om samen met ons innovatieve
trainingen te ontwikkelen
Wij werken graag samen met gemotiveerde talenten. Studeer jij aan het hbo of de
universiteit? Kom dan bij ons stage lopen!
Wie zijn wij?
Onderwijs Innovatie Groep (OIG) helpt het onderwijs verder met inzicht en expertise.
OIG voert onderzoeken uit en vertaalt de resultaten naar praktische toepassingen. We
zijn een team dat bestaat uit jonge en eigenwijze mensen. Onze opdrachtgevers
waarderen onze vernieuwende blik, betrouwbaarheid en resultaatgerichtheid.
Wat ga je doen?
Ontwikkel innovatieve trainingen in verschillende blended vormen….
 Innoveer bestaande trainingen naar eigentijdse (blended) vormen, o.a. e-learning
 Scherp de trainingsinhoud verder aan
 Ontwikkel nieuwe trainingsonderdelen
… en begeleid het trainingsproces.
 Maak een projectplanning & stuur op de realisatie
 Nodig deelnemers uit en doe intakes om hun verwachtingen van de training te
verduidelijken
 Communiceer met trainers en opdrachtgevers over planning en inhoud
 Bereid de training en materialen voor
Afhankelijk van je achtergrond en je wensen bepalen we de inhoud van je taken.
Wat zoeken we in jou?
Wij zoeken de volgende eigenschappen in jou.
 Enthousiast en creatief
 Interesse in hoe mensen leren
 Praktische inslag in het realiseren van je ideeën
 Je kunt gestructureerd werken, met oog voor resultaat
 Zin om in een klein, gemotiveerd team te werken
Wat bieden we jou?
Bij OIG kun je rekenen op een uitdagende stage waar je inhoudelijk en persoonlijk kunt
groeien. Wij zorgen voor professionele begeleiding, interessante opdrachten en een
passende stagevergoeding.
Een leuke periode waarin je binnen een plezierige en informele werksfeer met een jong
en hecht team werkt.
Heb je interesse?
Herken jij jezelf in de bovenstaande competenties en passen de taken helemaal bij jou?
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en wil jij ons team graag komen versterken?
Neem dan contact op met Kim Schut, directeur Onderwijs Innovatie Groep,
kim.schut@oig.nl
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