licht
beeld
Experience by technology

geluid
energie
rigging

Mansveld Expotech adviseert, ontwerpt en
verhuurt alle technische voorzieningen voor de
live communication branche; beurzen,
tentoonstellingen, congressen en in- en
outdoor evenementen. Door de inzet van licht,
beeld, geluid, energie, rigging én ICT zorgen
wij ervoor dat onze klanten technologie
ervaren zoals ze dat nog nooit hebben gedaan.
Onze specialisten helpen nationaal en
internationaal events en shows realiseren
zoals AutoRAI, Huishoudbeurs, NXP Singapore,
Glow Eindhoven, Medica Düsseldorf, IFA
Berlijn, Interclassics Brussel, IBC Amsterdam,
Persconferentie Angela Merkel & premier
Rutte, UEFA Hospitality Village Basel en ECR
Wenen.
Aan de basis van het succes van Mansveld
Expotech staan 100 gemotiveerde
medewerkers die dagelijks inhoud geven aan
het begrip ‘Experience By Technology’.
Ervaring in techniek, maar vooral ervaring door
techniek. Dat is wat Mansveld Expotech haar
opdrachtgevers en talloze verwachtingsvolle
bezoekers van nationale en internationale
events biedt.
Met vestigingen in Amsterdam Zuidoost, RAI
Amsterdam, Eindhoven, Goor en het
Maastrichtse MECC staat Mansveld Expotech
letterlijk en figuurlijk dicht bij haar
opdrachtgevers.

Ben jij?

Op zoek naar een unieke en uitdagende stage bij een professioneel bedrijf? Reageer dan snel op
onderstaande vacature!
Stage (regio Amsterdam of Eindhoven)

Ontwikkeling kennisplatform
Wat houdt deze stage in?
Mansveld Expotech is onderdeel van de Mansveld Groep, een middelgrote organisatie met 350 medewerkers
waarin TECHNIEK de verbindende factor is. We hebben de ambitie om optimale klantwaarde te bieden, een
voorbeeldbedrijf in de branche te zijn en tot de besten te behoren. Daarvoor is een continue overdracht en
uitwisseling van (hoogwaardige) KENNIS en ERVARING essentieel.
In een nieuw ontwikkelde kennisApp menen wij een uniek instrument gevonden te hebben, waarmee we
feitelijke kennisoverdracht binnen de organisatie op een laagdrempelige en effectieve manier tot stand kunnen
brengen. We zijn als pionier in dit project gestapt en staan daarom nog volledig aan het begin van de
ontwikkeling ervan.
We zoeken iemand die een belangrijke bijdrage kan leveren aan een succesvolle implementatie van de kennisApp.
Dat begint met een stuk gedegen onderzoek naar toepassingsmogelijkheden, gevolgd door het bedenken van een
effectieve implementatiestrategie en het daadwerkelijk gebruiken van dit moderne kennisinstrument. Het gaat
dus niet alleen om voorbereidend onderzoek, maar ook om invoering in de dagelijkse praktijk en een goede
communicatie daaromtrent, waardoor de organisatie daadwerkelijk NUT gaat ervaren van deze stage.
Wat verwachten wij van jou?
Je bent – net als alle collega’s bij Mansveld Expotech – een échte VIP! In de eerste plaats een Very Important
Person. Maar ook Veelzijdig, Innovatief, Professioneel en … Passioneel. VIP² dus eigenlijk! Dat betekent onder
andere dat je breed geïnteresseerd bent, niet in problemen maar in oplossingen denkt, kwaliteit nastreeft en
afspraken nakomt. Je volgt een opleiding op HBO-niveau in de richting van media, informatie en/of
communicatie. Jouw talenten en interesses liggen daarmee op het gebied van marketing, nieuwe media,
communicatie, informatie-overdracht en verbindingen leggen. Daarnaast heb je affiniteit met Techniek. Je stelt
hoge eisen aan jezelf, houdt van uitdagingen, legt eenvoudig contacten en kunt zelfstandig werken.
Wanneer je deze kenmerken in jezelf herkent, dan zal je je bij Mansveld Expotech prima op je plaats voelen en
wordt de stage voor jou en voor ons gegarandeerd een succes!
Wat mag jij van ons verwachten?
Als stagiair kun je door het werken voor een professioneel en toonaangevend bedrijf als Mansveld Expotech waardevolle
kennis en werkervaring op doen in één van de meest levendige branches die er zijn: de Live communicatie branche
(beurzen, congressen, evenementen). Een ervaring die enorm goed staat op je CV. Uiteraard zorgen wij voor een reële
stagevergoeding en een prima professionele én persoonlijke begeleiding.
Wil je meer informatie
Nog niet overtuigd? Kijk op onze website voor meer informatie over ons als bedrijf. Daarnaast kun je ook
persoonlijk contact opnemen met P&O manager Sebastiaan Lem. Hij is telefonisch te bereiken op:
M: 06 419 99 486 | T: 020 31 280 04.
Solliciteren?
Stuur je motivatie én cv naar sebastiaan.lem@mx.nl

beurzen | evenementen | congressen

Amsterdam +31(0)20 3128080 | Eindhoven +31(0) 402591099 | Maastricht +31 (0)43 3624411

