Afstudeerders opgelet:

Community Bouwer gezocht!
Mastercoaching International® zoekt een afstudeerstagiair met pit en visie!
In deze stage onderzoek je hoe de (online) zichtbaarheid en het (landelijk) bereik van onze coach,- en
leercommunity verder kan worden uitgebreid en geoptimaliseerd. Je schrijft dit uit in een
marketingplan, inclusief een implementatieplan met praktische handvaten waar wij - liefst met jou
samen – snel mee aan de slag kunnen.
Onze visie en missie:
Mastercoaching International ® leidt al 18 jaar mensen en organisaties op die innovatief, sterk en
zelfsturend zijn. Originele en ondernemende denkers en doeners die een verschil ( willen ) maken.
Mensen en organisaties die niet afwachten maar voorop gaan. Die hun leven, werk en invloed
gebruiken om groei en succes te creëren waar iedereen beter van wordt.
Mensen en organisaties die veranderen naar beter.
Wij bieden coachopleidingen op het gebied van beroeps- bedrijfs- en leiderschapsontwikkeling.
Deelnemers aan onze jaaropleidingen kunnen toetreden tot onze coach- en leercommunity voor
permanente educatie, netwerken, intervisie, supervisie, en als MCI® Coach aan de slag gaan en
samenwerken binnen sponsor en zakelijke trajecten van Mastercoaching International®.
Doelgroepen:
Wij zijn er voor interne / externe Coaches, Adviseurs, Leidinggevenden, Specialisten, Psychologen en
Consultants die ( ervan dromen om ) vanuit een eigen specialisatie en/of eigen praktijk mensen,
organisaties en teams te begeleiden bij het realiseren van Leiderschap, Ontwikkeling en Groeikansen
waar iedereen beter van wordt.
Mastercoaching en haar MCI Coaches:
Tijdens het leertraject en na afstuderen kunnen deelnemers aan onze opleidingen toetreden tot de
VGM, vereniging van geaccrediteerde MCI® Coaches voor intervisie, permanente educatie, netwerken als MCI® Coach samen te werken met Mastercoaching en haar MCI Coaches.
Door de snel veranderende marktsituatie en de sterke groei binnen de coach- en consultancy markt
zien wij ook de vraag naar samenwerken als professioneel Coach of begeleiding bij het opstarten van
een eigen praktijk toenemen. Sinds vorig jaar ontwikkelen we extra tools en diensten en die het onze
MCI Coaches nog makkelijker maakt om succesvol te zijn. Na de zomer wordt de vernieuwde
community gelanceerd.
De stage- en meewerkperiode, en kans op een vaste plaats in onze organisatie: .
Het lijkt ons tof dat jij middels het onderzoek helpt om de zichtbaarheid en het bereik van de
community te vergroten. Daarnaast kun je meewerken aan de lancering die we in het najaar hebben
gepland. En na jouw afstuderen is er een grote kans dat jij een permanente bijdrage gaat leveren in
het uitdragen van de visie missie en dienstenaanbod van onze coach- en leercommunity.

Als laatste maar zeker niet het slechtste krijg je tijdens je stage voldoende kans om praktische
ervaring op te doen en mee te werken op ons kantoor in Den Bosch aan het verder zichtbaar maken
van de leercommunity met o.a.: social media campagnes (Facebook/LinkedIn/ Instagram), content
creatie en ontwikkelen van ondersteunend beeldmateriaal (Photoshop/Canva).
Wat kan je verwachten?
- Goede begeleiding binnen een professioneel, gedreven team waarbij je ruimte en kans krijgt
voor eigen inbreng en zelfontwikkeling;
- Een uitdagende stageopdracht en het meewerken aan de implementatie en lancering;
- Bij wederzijdse klik de serieuze kans om na je stage een vaste rol te gaan spelen binnen ons
coach- en leercommunity team.
- Een stage- meewerkvergoeding.
Wie ben jij?
Wij zijn op zoek naar een creatieve en gedreven community bouwer. Je bent daarbij:
-

-

Vierdejaars student, in de richting: marketing en communicatie, business development, of
andere studies waarin online marketing, communicatie, content management systemen of
community building een grote rol speelt;
In staat om minimaal 1 dag per week mee te werken op ons kantoor in Den Bosch; of online
vanuit huis werken indien noodzakelijk.
Bereid en in staat om markt- en imago onderzoek te doen en dit om te zetten in conclusies,
strategie en voorstellen voor ludieke of praktische acties of diensten.
Enthousiast om de handen uit de mouwen te steken bij de voorbereiding en lancering van de
vernieuwde coach- en leercommunity;
Ondernemend en creatief, daadkrachtig, en doorzetter. Je bent vast van plan om het te gaan
maken in je vak!

Je bent enthousiast, wat nu?
Interesse in deze uitdagende stage met onderzoeksopdracht en grote kans om als afgestudeerde
professional ook een vaste rol te gaan spelen binnen onze organisatie ? Stuur dan je CV met korte
motivatie ( video ) naar vanlith@mastercoaching.nl Mevrouw J. van Lith. Directeur.
Mastercoaching International® | www.mastercoaching.nl | Australiëlaan 8a, 5232 BB Den Bosch.

