
 

 

Aanmeldformulier stageplaatsen 

 stagemaand maart 2019 

Ook in 2019 willen wij stages aanbieden uit een grote verscheidenheid aan sectoren, 
zoals woningcorporaties, zakelijke & financiële dienstverlening, gemeenten, 
bouw & vastgoed, sociaal domein etc. 

Lijkt het jou leuk om iemand te ontvangen en te vertellen over jouw organisatie en jouw 
werkzaamheden?  
Dat kan! Je kunt een stageplaats aanbieden door dit formulier in te vullen en het formulier als 
word-document uiterlijk 3 december 2018 te mailen naar stage@projectloopbaan.nl. 
 
 

Naam van jouw organisatie: Linda Bult loopbaanadvies  

Naam stagebegeleider:  Linda Bult      

Functie:   Eigenaar (loopbaanadviseur, trainer, projecten)   

E-mail:    info@lindabult.nl    

Telefoonnummer:  06-50522151     

 

Stageplek 

Functietitel:  Optie 1. ´Eigen baas, hoe werkt dat precies?´  

Optie 2. ´Loopbaanadviseur/trainer´ 

Afdeling:  - 

Aantal stageplaatsen: 1 

Duur van de stage: halve dag  

 
Omschrijving van de stage: 
Optie 1. Altijd al eigen baas willen zijn? Dit is jouw kans om mee te lopen met een zelfstandig ondernemer. 
Ik neem je mee in mijn rol als ondernemer en wat hierbij komt kijken. Denk aan netwerkcontacten, 
opdrachtgevers, de belastingdienst, tijd en plaats onafhankelijk werken.  
 
Optie 2. Een kijkje in de keuken van een loopbaanadviseur of trainer. Op welke manier werk ik, met welke 
vragen krijg ik te maken, wie zijn mijn klanten? Geen loopbaanvraag is hetzelfde, ik faciliteer mijn klant bij 
het helder krijgen van zijn of haar gewenste loopbaanrichting. En daarmee is het niet klaar, denk 
bijvoorbeeld ook aan een scholingsvraag. Of sollicitatiebegeleiding, zoals het oefenen van gesprekken en 
het in kaart brengen van je netwerk. Als trainer geef ik workshops op het gebied van 
loopbaanvraagstukken. 
 
Stagedag(en): 
In overleg af te spreken (stagebieders en stagiairs gaan zelf contact met elkaar zoeken over datum en 
tijdstip. (Stagebieder en stagiair ontvangen na de matching elkaars telefoonnummer en e-mailadres.) 
 

Als je meer informatie wilt of vragen hebt neem dan contact op met de 

stagecoördinator van jouw organisatie of mail/bel naar: 

Linda Bult (matchmaker) - linda@projectloopbaan.nl / 06-5052 2151 
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