Stagiair(e) Facility
Rotterdam 32 -38 uur
Ben jij die enthousiaste, hands-on student(e) met een liefde voor kunst? Ons kantoor in
Rotterdam krijgt een nieuw uiterlijk, hierbij hoort ook het ontzamelen van onze kunstcollectie.
Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) die dit voor ons wilt organiseren. Geïnteresseerd?
Wij ontmoeten je graag!
Jouw uitdaging
Onze facility afdeling is op zoek naar een derde jaarsstudent(e) die zich zal bezig houden met
een eigen project binnen de afdeling.
Tijdens de stage zal je, je bezig houden met het ontzamelen van de kunstcollectie. Je maakt
een inventarisatie van alle kunstwerken die in het pand aanwezig zijn. De kunstwerken zullen
geveild en verkocht worden. Daar komt jouw organisatorisch talent goed van pas! Je bent
namelijk (mede) verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de veiling en
verkoop.
Uiteraard word je hierbij begeleid door een toegewezen collega van de afdeling. Het betreft
een meeloopstage voor een periode van vier maanden, voor 32 - 38 uur per week. De
startdatum zal in overleg wordt vastgesteld, wel het liefst zo snel mogelijk.
Dit ben jij
• Je volgt een relevante HBO opleiding op het gebied van facility management
• Affiniteit/ liefde voor kunst
• Je bent proactief en een zelfstarter
• Je bezit over uitstekende communicatieve vaardigheden
Bij Aon staat training en voortgang voorop. Je wordt gecoacht en neem daarbij zelf je regie
over je ontwikkelingsmogelijkheden.
Wij bieden
Een uitdagende en enerverende stage, in een dynamische omgeving;
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
Vrijheid en flexibiliteit om je rol uit te oefenen op de manier de het beste bij je past;
Begeleiding tijdens jouw stage van een Aon collega.
Heb je interesse?
Aanvullende informatie over de vacature kun je krijgen via Regina Nieuwenhuijsen,
Procurement en Contract Management telefoonnummer: +31 10 448 7535. Je kunt jouw CV
en motivatiebrief sturen naar hro.nl@aon.nl
Algemeen
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van
risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft
passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing én is er als een incident de
bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.
Aon heeft in Nederland 8 vestigingen met 2.900 medewerkers en in 120 landen meer dan
50.000 collega’s. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.

