AimAtArt

STAGE
CHANGE MANAGEMENT

Wil jij ontdekken wat jouw wetenschappelijke kennis het bedrijfsleven te bieden heeft? Ben jij op
zoek naar een stage waar je vanaf het begin verantwoordelijkheid krijgt en echt inhoudelijk aan de
slag gaat? En wil jij jouw creativiteit loslaten op onze change management programma’s?

AimAtArt is op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) Change Management!
OVER AIMATART
Om in deze tijd succesvol te blijven moet je je constant aanpassen en vernieuwen.
Dat is best een uitdaging binnen de meeste organisaties. Daarom helpt AimAtArt
bedrijven transformeren naar een Creërende Organisatie met een heldere visie,
inspirerende leiders, verbonden mensen en een stimulerende cultuur. De afgelopen
11 jaar hebben we onze unieke transformatiemethode ontwikkeld op basis van kunst.
We gebruiken de Power of Art om anders te leren kijken, door het perspectief van
kunstenaars. Alleen maar creatieve types bij AimAtArt? Zeker niet! De wetenschap is
onze andere pijler. We werken samen met de Universiteit van Amsterdamen bouwen
onze trajecten en interventies op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

WAT GA JIJ DOEN TIJDENS DE STAGE?
Als stagiair(e) Change Management doe je research naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten op
gebied van team- en organisatieontwikkeling. Deze inzichten vertaal je naar artikelen en praktisch
toepasbare kennis over hoe bedrijven, teams en mensen goed blijven functioneren in deze uitdagende
Covid-19 periode. Ook analyseer en ontwikkel je vragenlijsten zoals de Innovatie Barometer & Team Scan.
Verder werk je samen met kleine project teams aan opdrachten voor onze klanten (van grote corporates tot
overheid tot mkb-bedrijven) en heb je veel verantwoordelijkheden. Bovendien is er bij AimAtArt veel
aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling!

JOUW PROFIEL
Een 3e of 4e jaar student WO Arbeids-en Organisatiepsychologie
Je vindt het leuk om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk
Je bent nauwkeurig en kritisch
Je bent enthousiast, creatief en ondernemend

WIJ BIEDEN JOU
Werken in een hecht team | een mooi kantoor aan het Museumplein | uitdaging en creativiteit |
inspirerende teamuitjes en gezellige borrels (ook online) | vernieuwende perspectieven | een
stagevergoeding | uitgebreide en gezamelijke lunch op kantoor | doorgroeimogelijkheden.

SOLLICITATIEPROCES
Stuur jouw CV en een korte motivatie naar femke.lemmens@aimatart.nl voor 11 december. Heb je vragen
over de stage neem dan ook contact op met Femke, door haar te mailen of te bellen op 0642598690. Op
basis van jouw CV en motivatie maken we kort telefonisch kennis. Daarna nodigen wij je uit voor een
gesprek waarvoor je een creatieve opdracht ter voorbereiding krijgt. Na dit gesprek laten wij jou z.s.m.
horen of je bent aangenomen.

PERIODE
Deze stage loopt van januari t/m juni 2021 voor minimaal 3 dagen per week.

