Care Shared Services B.V. levert ondersteunende diensten aan zorginstellingen. Meestal gaat
het dan om de bedrijfsvoering of om facilitaire of technische diensten. Care Shared Services is
op dit moment voornamelijk actief in de gehandicaptenzorg.
Care Shared Services B.V. verricht facilitaire en technische diensten bij diverse klanten,
waaronder De Seizoenen B.V., op diverse locaties (Olst, Zutphen, Loenen, Oploo, Roggel,
Venlo en Kerkrade). Voor het Servicebureau zijn we op zoek naar een enthousiaste:

Stagiaire Service Bureau
Minimaal 24 uur per week
Standplaats Deventer

Wat ga je doen als stagiaire?
Tijdens jouw stage werk je samen met het team van het Service Bureau. Je gaat daarbij
meedraaien in het proces van meldingen en aanvragen voor ondersteunende diensten in de
breedste zin van het woord. Je maakt hierbij tot in detail kennis met het facilitaire en
technische werkgebied en krijgt daarmee de mogelijkheid je te oriënteren op de toekomst.
Daarnaast draag je actief bij aan het doorlopen en verbeteren van de werkprocessen.
Naast de reguliere werkzaamheden kun je tevens zelfstandig projecten oppakken die in het
kader van je studie en de ontwikkeling van Care Shared passen.
Wat bieden wij?
 Een uitdagende stage in een jonge organisatie met een enthousiast en ambitieus team.
 Werken in een unieke organisatie!
 Stagevergoeding conform de cao gehandicaptenzorg
Wat vragen wij?
 Een 2e, 3e of 4e -jaars student die de opleiding Facility management op HBO niveau volgt
 Een proactieve, zelfstandige instelling
 Jezelf zowel schriftelijk als mondeling kunnen presenteren
 Ruime kennis en ervaring van Excel, Word en Outlook.
 Kennis en ervaring met FMIS (TOPdesk)
Interesse? Reageer dan!
Wil jij bij ons stage lopen, dan nodigen wij je van harte uit om je interesse kenbaar te maken
door een mailtje te sturen naar Marjolein Goudman, Hoofd Servicebureau via
mgoudman@careshared.nl.
Wil je eerst meer informatie, dan kun je met Marjolein Goudman bellen op telefoonnummer
0485-388700.
Ben je benieuwd naar de visie van onze organisatie? Kijk dan voor meer informatie op
www.careshared.nl.

