
 
 
 

FACILITY MANAGEMENT STAGE  

	
(24-36 uur per week, minimaal 5 maanden – per direct) 

Over Meet Berlage 
 

Meet Berlage is een werk- en ontmoetingsplek gevestigd in een van de bekendste 
gebouwen van Nederland, de Beurs van Berlage in Amsterdam. Een unieke plek 
waar ontmoeten, kennis delen en samenwerken de grondslag vormen van onze 
bedrijfsvisie. 
 
Wij verhuren vergaderzalen, kantoorunits en losse werkplekken en beschikken 
over een co-werkruimte. Wij bieden mensen de ruimte en faciliteiten om zelf 
invulling te geven aan de manier waarop ze het liefst werken: alleen of met 
anderen, flexibel of vast. En ongeveer alles wat daar tussenin zit. 

Functieprofiel 
 
Als stagiair Facility Management sta je midden in onze organisatie. Met beide 
benen op de grond en een frisse blik op de wereld. Je functioneert goed in een 
dynamische omgeving en bent niet bang om vragen te stellen.  
 
Je bewaakt onze facilitaire processen en signaleert verbetermogelijkheden. Een 
dynamische werkomgeving past perfect bij jou. Je springt bij waar nodig en 
beweegt vanuit een hospitality gedachte. Je werkt efficiënt en weet je 
enthousiasme over te brengen op anderen.   
 
We vinden het belangrijk dat je een deel van je tijd meedraait met onze dagelijkse 
werkzaamheden: het voorbereiden van boekingen, het ontvangen van gasten, het 
begeleiden van vergaderingen en evenementen en het helpen verbeteren van 
onze facilitaire organisatie. Je bent een meewerkende stagiair die ‘het snapt’ als 
het gaat om gastvrijheid. 
 
 



Werkzaamheden 
	

• Het bewaken van facilitaire processen en verbeteren waar nodig 
• Agenda beheer en service verlenen vanuit onze receptie  
• Het optimaliseren van de space-comfort  
• Het voorbereiden van interne vergaderingen 
• In kaart brengen van Customer Journey 
• Dagelijkse werkzaamheden 

	

Functie-eisen 
 

• Mbo-/ Hbo-niveau op het gebied van facility/hospitality management 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden 
• Observerend en oplossingsgericht  
• Klant- service gerichte instelling  
• Een energieke en positieve uitstraling  
• Affiniteit met facilitaire concepten en organisaties 

Wat biedt Meet Berlage? 
Wij bieden: 
• Een unieke kans om een bijdrage te leveren aan de groei van ons jonge 

bedrijf 
• Een mogelijkheid om zelf projecten op te zetten en te coördineren   
• Een dynamische werkomgeving en diverse invulling van je werkdag  
• Enthousiaste begeleiding van de operators van Meet Berlage 
• Samenwerking met de verschillende adviseurs buiten ons team 
• Een fantastische werkplek in de Beurs van Berlage 

Geïnteresseerd? 
 
Ben jij de stagiair die wij zoeken? Stuur je CV en motivatie naar 
info@meetberlage.com voor [datum].  
 
Nog vragen? Neem contact op met Jean Pierre Barsoumian op telefoonnummer 
020-2610903. 
 
Aquisitie op basis van deze of andere vacatures wordt niet op prijs gesteld. Een 
tweet of een FB-share daarentegen wel. 


