
 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf mei 2018 

 

Mind Work Productions is een change agency die zich beweegt in zowel de persoonlijke, corporate- als 

mediawereld. Met veel plezier, energie en toewijding bieden wij training, coaching en innovatietrajecten op het gebied van 

psychologische vraagstukken en gedragsverandering. In de mediawereld doen wij aan screening en begeleiding van reality-

tv. Denk aan Wie is de mol, Van de Straat en Expeditie Robinson. Neem anders een kijkje op www.mindworkproductions.com!  

 

    Een hardwerkend gezelligheidsbeest, vol ideeën en dromen. We zijn opzoek naar een stagiair(e) op 

WO/HBO niveau met een achtergrond in de psychologie, projectmanagement of eventmanagement. Je bent woonachtig in 

omgeving Amsterdam en je zoekt een stage van 32 uur in de week voor minimaal vijf maanden. Je bent proactief en pakt je 

verantwoordelijkheid, ook als je in een team werkt. Je bent niet bang om je mening te laten horen en weet de touwtjes stevig 

in handen te houden.  

 

 Je werkzaamheden bestaan voor het grootste deel uit het ondersteunen van de projectmanagers. Denk 

daarbij aan het faciliterende gedeelte van een training: locaties zoeken, uitnodigingen maken, materialen klaarzetten en 

evaluaties van trainingen verwerken. Daarbij draag jij de verantwoordelijkheid voor een aantal klanten. Daarnaast bieden wij 

je de mogelijkheid om trainingen bij te wonen en te assisteren bij het ontwikkelen van trainingstrajecten en producten. 

Andere voorkomende taken zijn assistentie bij de afname van psychologische testen/screenings en het schrijven van 

rapportages. Verder werken wij volgens het motto: Business in the front, party in the back! We werken hard maar doen ook 

leuke dingen. Iedere week samen boksen, twee keer per jaar op teamweekend en ook met feestjes weten wij wel raad. And 

last but not least: Elke dag lunch en ontbijt!  

 

                  Wil jij ons jonge en gezellige team komen versterken? Stuur dan jouw CV én een kort filmpje 

van c.a. 2 minuten naar Nina (nina@mindworkproductions.com). In het filmpje ben je helemaal vrij om jezelf te laten zien. 

Wij zijn benieuwd naar wie jij bent en wat jouw motivatie is om bij ons te komen werken. We kijken uit naar jouw reactie!  

http://www.mindworkproductions.com/

