
   

Organisatorisch en creatief talent gezocht! 
 

Stage 
Wij zijn GoDare en zoeken jou! Als energieke stichting willen we graag een organisatorisch en 

creatief talent een toffe stageplek aanbieden. Volg jij een mbo 4 of hbo-opleiding in een 

communicatieve/commerciële/marketingtechnische/eventgerichte richting? Dan pas je zeker weten 

bij ons! 

Wie is GoDare? 
GoDare is een call-to-action -> Ga en durf! Wij zijn een stichting die wordt aangedreven door twee 

hi-tec bedrijven, Lely en Gevasol, en zijn gevestigd op de Lely Campus in Nederland. Wij stimuleren 

jongeren én tech-professionals om te werken met oldskool en geavanceerde technologie en 

betrekken hen bij educatieve en innovatieve projecten.  Onder één dak, met alle benodigde R&D 

kennis en middelen, waar jongeren en tech professionals elkaar kunnen inspireren! 

Ons team van vijf bedenkt, organiseert en faciliteert workshops, events en challenges. Onze missie is 

super belangrijk, we zijn ambitieus en willen ons iedere dag weer blijven ontwikkelen. Kom jij ons 

helpen? 

Wat ga je doen? 
Vanaf dag 1 word je een centraal aanspreekpunt binnen ons team en vul je de volgende 

werkzaamheden op eigen wijze in: 

 1e aanspreekpunt voor coaches, leerkrachten en medewerkers  

 Plannen en organiseren van technische events en -programma’s; 

 Bedenken van nieuwe events, organiseren en het uitvoeren hiervan; 

 Ondersteunen bij én zelfstandig uitvoeren van diverse marketing en 

communicatieactiviteiten (website, intranet, LinkedIn) 

Het leuke is dat je snel met iedereen binnen GoDare een band opbouwt, maar je leert ook 

razendsnel collega’s van Lely, Gevasol en de lokale scholen kennen.  

Waar ben jij goed in? 
Dat is soms moeilijk om over jezelf te zeggen. Maar herken jij je in onderstaande kwaliteiten? 

 Je bent een zelfstarter …. gaat en durft! 

 Je kan goed plannen en organiseren; 

 Zelfstandig werken is voor jou geen probleem; 

 Social Media platformen kennen voor jou geen geheimen; 

 Je bent open, proactief, communicatief en ondernemend; 

Wat bieden wij jou? 
Wij beloven dat wij ons best doen om je hier een leerzame en waanzinnige ervaring op te laten 

doen. Dit alles bij een stichting met zeer nauwe banden met twee internationale bedrijven die 



   
worden gedreven door een passie voor innovatie. We zullen je koppelen aan één van onze 

medewerkers als vaste stagebegeleider, maar zullen je altijd met het hele team ondersteunen.  

Verder bieden we je:   

 €400,- stagevergoeding per maand;  

 Een fantastisch team van 5 personen, die jou graag ondersteunen tijdens je stage;  

 Flexibel werken (op de Lely campus en thuis), veel vrijheid én verantwoordelijkheid;  

 Een stageplek binnen een stichting die voor de kinderen, jongeren en tech professionals het 

verschil wil maken; 

 #FitatLely programma met (online) sportlessen, masterclasses over thuiswerken en andere 

activiteiten op het gebied van Body, Mind or Food.  

Praktische informatie  
 Je kan op ieder moment van het jaar bij ons starten;  

 Hoelang en hoeveel dagen per week? Bepalen we samen. 

 Je werkt graag hybride of op de Lely Campus. 

 Je werkplek is gevestigd op de Lely Campus (Cornelis van der Lelylaan, 3147 Maassluis, 

Nederland) 

 

Hopelijk hebben we zojuist jouw droomstage omschreven. Ja? Reageer dan snel! Hopelijk zien we je 

binnenkort bij GoDare. 

 


