Meewerkstage Facility Management
Ben jij of ken jij iemand die facility management (FM) studeert en op zoek is naar een toffe meewerk
stageplek? Dan ben je bij Rendiz aan het juiste adres! Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
meewerk stagiair(e) die een waardevolle bijdrage wil leveren aan de doelstellingen van onze
organisatie.
Wat ga je precies doen?
Als stagiair ondersteun je de Coördinator Facilitaire Zaken. Je werkt volwaardig mee en doet hierdoor
ervaring op met alle facetten van het facilitaire vlak; van bedrijfshulpverlening, wagenpark, inkoop,
energie, ICT en telefonie, onderhoud panden tot de verzekeringen.
Wie zijn wij?
Rendiz is een sociale onderneming, opgericht in 2009. Naast het runnen
van horecalocaties verzorgt Rendiz dagbesteding, er worden flexibele leefruimtes gebouwd, er is
een jeansatelier én ondernemers worden geïnspireerd om waardevol te ondernemen. De rode draad
in dat alles? Rendiz ziet, benut en ontwikkelt potentieel. Van mensen en materialen. Daarmee
creëren we een veilige omgeving waarbinnen mensen, momenten en gebouwen tot bloei komen en
winnen aan waarde. Kortom, alles is gebaseerd op… Waardevol geluk.
Blijven ontwikkelen zit in ons DNA. We zijn ondernemers met een passie en kijken altijd om ons
heen. Ondernemen in nauwe samenwerking met de omgeving is voor ons 1+1=3. Juist omdat we
verder kijken, zien wij die toevallige kansrijke ontdekkingen. Uit deze creatieve wijze van werken
ontstaan nieuwe kansen waarbij we mensen, momenten en gebouwen laten winnen aan waarde.
Wie ben jij?
Jij bent een ondernemende persoonlijkheid met lef die op zoek is naar een meewerk stage. Je bent
flexibel, stressbestendig en vooral een leergierige aanpakker.
Naast een dosis lef en ambitie zijn we op zoek naar een kandidaat met de volgende eigenschappen:
 Je volgt een (HBO) opleiding Facility Management;
 Je kan overweg met MS Office;
 Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 Je leert door het gewoon te doen;
 Sterk in communicatie en teamwork;
 Schakelen tussen verschillende mensen en hun achtergrond.
Wij bieden
Een uitdagende stageplaats bij Rendiz, waarbij je standplaats in Panningen zal zijn. We bieden je de
begeleiding die je nodig hebt om je te ontwikkelen, maar willen dat jij hierom vraagt. Wij zijn flexibel
in het startmoment en de duur van de stage.
Sta jij te popelen om bij ons aan de slag te gaan? Solliciteer dan snel door je CV met motivatiebrief te
mailen naar facilitair@rendiz.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Mariska van Heugten,
Coördinator Facilitaire Zaken op 06-24360738.

