HBO STAGE OPERATIONEEL

Wat leuk dat je interesse hebt in een stageplaats bij YB! In deze stage omschrijving leggen we je uit wat stage
lopen bij YB inhoudt en wat je van jouw stage kunt verwachten.
INHOUD VAN DE STAGE
Je vervult als stagiair de functie van Assistent Regio Manager. Dit betekent dat je de Regio Managers gaat
ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten. Onder hun begeleiding ga je aan de slag met zowel korte als lange
termijn projecten. Deze projecten worden helemaal jouw eigen ding; je voert ze zelfstandig uit. Hier leer je heel
veel van, wat natuurlijk tof is! Met welke projecten je bezig gaat zijn, hangt af van de operationele behoefte van
YB op dat moment. Maar, we nemen jouw kwaliteiten, interesses en leerdoelen zeker mee. Aan het begin van
jouw stage gaan we met elkaar zitten om jouw (droom)werkveld te bespreken, zodat jij tijdens je stage echt kunt
proeven wat jou in de toekomst te wachten staat.
Voorbeelden van werkzaamheden zijn:
Je gaat langs bij alle Barns om kennis te maken met het bedrijf, onze mensen en onze processen.
Daarbij verwachten we dat je meedenkt over eventuele verbeteringen op de vloer.
Je denkt mee over het concept ‘YB’ en doet algemene aanbevelingen en suggesties. Je beheert de
zogenoemde werken@ mailbox, reserveringssystemen en bezorgplatforms. Je screent cv’s en
motivatiebrieven en stuurt relevante sollicitaties door naar de betreffende Barn en/of Manager.
Je schrijft protocollen, handboeken en/of handleidingen.
Je helpt met de financiën door inkoopanalyses uit te voeren en weekrapportages te maken.
Je neemt deel aan de vergaderingen met het Horeca team en denkt actief mee over de besproken.
Je staat de Regio Manager bij in haar werkzaamheden en neemt projecten en taken van haar over.
Je houdt je bezig met lokale marketing samen met het Communicatie Team.
Werken bij YB is gevarieerd en elke dag is anders. Hierdoor vliegt de tijd en verveel je je nooit. Onze werksfeer is
informeel, gezellig en je maakt deel uit van een leuk en hecht operations team. Ook niet onbelangrijk: lekkere
yoghurtjes tijdens de lunch zullen niet ontbreken!
WIE BEN JIJ?
We zijn op zoek naar creatieve en proactieve mensen die ons kunnen helpen met de uitdagingen waar wij op dat
moment tegenaan lopen. Omdat YB een dynamisch en flexibel bedrijf is, is het wel belangrijk dat je hier goed
tegen kunt en er een uitdaging in ziet. Zo heeft YB geen hoofdkantoor en werk je vanuit de Barns. Door de grote
mate van zelfstandigheid heb je veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Uiteraard zijn onze Managers altijd bereid
om samen met jou te kijken naar jouw persoonlijke doelen, zodat we je hierbij kunnen helpen. Tot slot is het een
pre als je ervaring hebt in de horeca en affiniteit hebt met onze producten.
STAGEONDERZOEK
Uiteraard bieden we jou de tijd om aan je stageonderzoek te werken (richtlijn: 20% per werkweek). Het
onderwerp wordt met jou in overlegd bepaald.
VERGOEDING
Je versterkt als stagiair voor vijf maanden ons team in een fulltime dienstverband (38 uur). Hiervoor krijg je een
passende vergoeding. Daarnaast zullen eventuele werkelijk gemaakte reiskosten die buiten de dekking van de
OV-jaarkaart vallen vergoed worden.

