TBM Stageplaats
De TBM Groep biedt voor ’bijna professionals’ de mogelijkheid voor werken als
stagiaire. Denk jij die uitdaging aan te kunnen en weet jij ons te overtuigen
waarom wij juist jou die kans zouden moeten bieden, dan zijn wij geïnteresseerd
in jouw verhaal.
Overtuig ons en neem je toekomst in eigen hand!
De TBM Groep is graag bereid interessante en uitdagende stageplaatsen te creëeren
voor enthousiaste en gedreven studenten. Daarbij kunnen wij uiteraard een
interessante onderzoeksopdracht bij regelen. Veel meer uitdaging zit in het zelf
doen van een voorstel daarvoor.
Dat laatste is zeker zo leuk, maar uiteraard ook vele malen moeilijker. Iemand die
daarvoor durft te gaan heeft bij ons dan ook een steentje voor. Het daarvoor gaan zegt
namelijk iets over de aanwezigheid van ambitie, iets over lef en het hebben van een
eigen mening en de drive om daarmee er iets geweldigs van te maken.
Een stageplaats ziet de TBM Groep als een kans om je te onderscheiden. Niet als
een activiteit die gedaan moet worden omdat deze nu eenmaal als verplicht in het
curriculum van de opleiding stond.
Kun je ons overtuigen van jouw idee, dan krijg je - goed ondersteund en begeleid daarin alle ruimte. Het geeft ons namelijk een goed beeld over de mate waarop jij
initiatief wilt en blijkt te kunnen en durven nemen.
Dat is een belangrijke kwalificatie voor de mensen die wij graag binnen onze
organisatie halen. Daarnaast geef je ons daarmee ook een goed beeld van je
inventiviteit en inlevingsvermogen in het werkveld waar onze organisatie zich in
begeeft. Het geeft aan, dat je nadenkt over je toekomst en daarvoor ook in jezelf wilt
investeren.
Ben jij zo iemand, dan biedt de TBM Groep jou graag de ultieme kans om in de
praktijk de relatie met je studie te ontdekken.
Weet je in je stageperiode het daarbij afgesproken doel (uiteraard met alle hulp die
daarvoor nodig is) ook te realiseren, dan levert dat in potentie absoluut een goed
uitgangspunt voor een nader gesprek. Wie weet leidt het tot je droombaan na het
afronden van je studie. In die zin gingen anderen je al voor. De TBM Groep investeert
graag in jonge en ambiteuze mensen.
Ben je dus bezig met een opleiding waarvan jij vindt, dat dit een raakvlak met ons
werkveld heeft en ben je op zoek naar een stageplaats? Presenteer jezelf dan aan ons
en overtuig ons daarvan. Wij gaan het gesprek graag met je aan.
http://www.tbmgroep.nl/index.php?id=100
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Stuur je brief met je motivatie, de achtergrond van je opleiding en je cv naar: Ik wil een
TBM Stageplaats!

http://www.tbmgroep.nl/index.php?id=100
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