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Heb je een passie voor organiseren en hospitality en wil jij meewerken aan de verschillende events
die Aon organiseert? Solliciteer dan op de meeloopstage op de afdeling Marketing & Communications
van Aon!
Events zijn een belangrijk onderdeel in de communicatiemix naar onze (toekomstige) klanten en
collega’s. Als Stagiair Eventmanagement ondersteun je de twee eventmanagers met het
organiseren en coördineren van vele soorten evenementen zoals beurzen, seminars, congressen en
medewerkersbijeenkomsten.
De verantwoordelijkheden
Je zal werkzaam zijn op de afdeling Marketing & Communications (M&C) in het team Marketing
Services. Je levert samen met de twee eventmanagers een bijdrage aan de uitvoering van onze
events. Je werk omvat van conceptontwikkeling tot uitnodiging en van de uitvoering tot en met
evaluatie. On- en offline, in woord en beeld. Je wordt een volwaardig teamgenoot en neemt deel aan
verschillende overleggen en bijeenkomsten. Hierdoor kun je breed kennis op doen van
eventmanagement binnen een grote internationale organisatie!
De functie
• Ondersteunen bij werkzaamheden voor evenementen, zoals beurzen, seminars,
kennissessies
• Bespreken en uitwerken van eventplannen
• Contacten onderhouden met opdrachtgevers en leveranciers
• Uitwerken van uitnodigingen en registratiepagina’s
• Meedenken over - en realiseren van - nieuwe ideeën op het gebied van events
De functievereisten
•
Volgt een relevante MBO of HBO studie, gericht op eventmanagement
•
Leergierig, creatief en pro-actief
•
Kan goed zelfstandig werken
•
Flexibel en bereid om incidenteel ’s avonds en/of in het weekend te werken
•
Op de hoogte van trends en ontwikkelingen op eventgebied en past deze toe
•
Uitstekende kennis wat betreft de Microsoft Office pakketten
•
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal goed, in woord en
geschrift
Het betreft een meeloopstage voor een periode van minimaal vijf en maximaal zes maanden. Omdat
er voor september en oktober weer veel events gepland zijn, willen we graag dat je uiterlijk half
augustus start.
Wij bieden
Een dynamische leeromgeving voor een hands-on student(e). Naast het op doen van ervaring in het
vakgebied krijg je tevens de gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen van een wereldwijde
speler in de financiële dienstverlening. Een bedrijf waar een professioneel team achter de schermen
actief is om nieuwe ontwikkelingen te omarmen én te implementeren.

Additionele informatie
Aanvullende informatie over de sollicitatieprocedure kun je krijgen via telefoonnummer:
010-448 7097 (Sandra van Dalen, HR Adviseur) en voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je
bellen met telefoonnummer: 06-4626 5153. (Romee van Leusden, Manager Marketing Services)
Indien je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag jouw motivatiebrief met CV via
romee.van.leusden-van.bork@aon.nl.
Aon Nederland
Wij zijn de toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health.
We analyseren risico’s, geven advies, zorgen voor de (financiële) oplossing en staan klanten bij als bij
een incident de bedrijfscontinuïteit wordt bedreigd. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.
We hebben de unieke kans om de absolute topspeler in Nederland te zijn. Met onze historie, kennis
van inhoud en markten en bundeling van krachten zetten we een organisatie neer, die gaat voor
resultaten behalen, pro actief helpen en ondersteunen en kansen creëren en benutten, zowel voor
onze klanten als voor onszelf. In Nederland heeft Aon 15 locaties met 2.600 medewerkers.
Aon Wereldwijd
Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Het wereldwijde Aon-netwerk
omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 50.000 medewerkers. Hiermee is Aon
een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon plc is gespecialiseerd in financiële en
verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE : AON).
Ga naar www.aon.com/manchesterunited om meer te lezen over het partnership met Manchester
United.
De afdeling
De afdeling Marketing & Communicatie bestaat uit ruim 30 collega’s die zich bezighouden met
Marketing, Communicatie, Marketing Intelligence en Marketing Services. In het Marketing Services
team zitten vormgevers, eventmanagers en copywriters die voor heel Aon werken en nauw
samenwerken met de collega’s binnen MarCom.

