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Stagelopen bij hét creatiefste evenementenbureau in Noord-Holland 
dtevents is opzoek naar een stagiair(e) met affiniteit voor evenementen vanaf september 2021! 

Over dtevents 
dtevents is hét creatiefste evenementenbureau uit Noord-Holland, 
welke evenementen organiseert voor de zakelijke markt. Denk 
hierbij aan bedrijfs- of teamuitjes, congressen, een uniek 
bedrijfsevenement of een vergadering op een unieke locatie. Dit 
organiseren zij zowel on- als offline. We zijn hierbij gespecialiseerd 
in het creëren en organiseren van compleet verzorgde 
bijeenkomsten voor bedrijven, zowel nationaal als internationaal. 
Waarden als creativiteit, klantgerichtheid, betrouwbaarheid en 
authenticiteit staan hierbij centraal.  
 
dtevents is vooral werkzaam op de MICE-markt, deze term staat 
voor Meeting, Incentives, Congressen en Exhibitions (bedrijfsevenementen, vergaderingen, 
congressen en beurzen).  
 
 dtevents heeft een uitgebreid aanbod aan workshops, teamuitjes 
en bedrijfsevenementen. 
Denk hier bijvoorbeeld aan actieve, muzikale, creatieve en 
mindfulness workshops. De teamuitjes die worden aangeboden 
zijn vooral gericht op teambuilding.  
Hierbij zijn verschillende mogelijkheden, zoals speurtochten, 
plastic vissen, laser gamen of een dagje zeilen.  
 
Ook online biedt dtevents verschillende pakketten aan, denk 
hierbij aan kookworkshops, bingo of een pubquiz. Daarnaast heeft 
dtevents verschillende bedrijfsevenementen mogen organiseren, 
zoals relatie evenementen, open dagen, productlanceringen en 
personeelsevenementen.   
 
Wij beschikken over een groot netwerk aan samenwerkingspartners met unieke vergaderlocaties 
waar de verschillende activiteiten gehouden kunnen worden. Denk hierbij aan vergaderzalen aan 
zee, aan het IJ, in Amsterdam en de Zaanse Schans.   

 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden hangen af van de wensen, eisen en de studie van de stagiaire.  
Wij luisteren naar jou en passen op basis van een kennismakingsgesprek de werkzaamheden aan op 
de stagiaire.   
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 Wie zoeken wij?  
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde student die graag het meeste uit zijn of 
haar stagetijd wil halen. Wij hebben plek vanaf september 2021 en februari 2022. Dit is voor de 
onderstaande studies (of studies die erop lijken):  
 

• Stagiaire Commerciële Economie 

• Stagiaire Leisure & Events Management 

• Stagiaire Travel, Leisure & Hospitality 

• Stagiaire Marketing & Communicatie 

• Stagiaire Tourism Management 

• Stagiaire International Business & Entrepreneurship 
 

Jouw profiel 
• Je volgt een hbo-opleiding  

• Je hebt affiniteit met evenementen  

• Je bent commercieel ingesteld en creatief 

• Je kunt goed samenwerken in teamverband 

• Je kunt goed onderweg met Adobe Photoshop (pré) 

• Je bent communicatief sterk en duidelijk 

• Je bent flexibel en werkt hard 
 

Belangrijke informatie 
• Het betreft een meewerkstage 

• 32 uur in de week 

• Minimale stageperiode van 20 weken 
 

Werkzaamheden 
De werkzaamheden hangen af van de wensen, eisen en de studie van de stagiaire.  
Wij luisteren naar jou en passen op basis van een kennismakingsgesprek de werkzaamheden aan op 
de stagiaire.   

Contactgegevens 
Contactpersoon: Remon Harmelwaard 
Bezoekadres: Lagendijk 3, Unit B.136 
Postcode en plaats:1541 KA te Koog aan de Zaan 
 
Telefoonnummer: 085 – 747 0476      
E-mailadres: remon@dtevents.nl 
Website: https://www.dtevents.nl/ 
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 Ervaringen van Leisure & Events Management stagiaires  
Marketing & Communicatie  

”Tijdens mijn stage bij dtevents was ik verantwoordelijk voor de 
marketing en communicatie. 
Mijn werkzaamheden waren voornamelijk de website bijhouden, 
nieuwsbrieven en blogs schrijven, content creëren voor op sociale 
media, foto’s maken op evenementen en het opmaken van 
uitnodigingen en persoonlijke kaarten voor klanten.  
Ik heb meer geleerd dan dat ik van tevoren had verwacht. Zo wist ik 
niet dat er zoveel kwam kijken bij het creëren van content en waar 
ik allemaal over na moet denken om de doelgroep te kunnen 
bereiken.  
 
Bij dtevents heb je veel persoonlijke aandacht en ligt de focus ook 
echt op de ontwikkeling van de stagiaire en niet op het inzetten van 
de stagiaire voor de stomme klusjes. ‘’ 
 
Evenementen productie 

‘’Als stagiaire evenementen productie was ik voornamelijk 
verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende 
evenementen.  
Mijn taak was om voor ieder evenement een draaiboek te maken, 
ervoor zorgen dat alle materialen en techniek op tijd aanwezig was 
en onderhield daarnaast het contact tussen de leveranciers en 
klanten voor het evenement.  
Tijdens het evenement was mijn taak om ervoor te zorgen dat al 
het beeld, geluid en techniek goed was en stuurde ik (indien nodig) de presentator aan om meer 
interactie te creëren met de deelnemers.  
 

Mijn stage bij dtevents was erg leerzaam. Naast dat ik veel heb geleerd van de evenementenbranche, heb ik 

mijzelf ook op persoonlijk vlak ontwikkelt. Ik sta nu veel sterker in mijn schoenen en kan mezelf beter 
presenteren als toekomstige eventmanager.’’ 
 
Afstudeerscriptie 

‘’Het afgelopen half jaar heb ik mijn afstudeerscriptie voor dtevents mogen schrijven. Ik deed 
onderzoek naar de manier waarop dtevents zijn potentiële klanten beter kan bereiken en behouden. 
Het enthousiasme van Remon en het vertrouwen dat ik kreeg heeft gezorgd voor een goed verloop 
en een leuke periode! 
 
Ik heb veel geleerd en zou iedereen een stageplek bij dtevents aanraden, door onder andere de goede 
begeleiding!’’ 
 
 
 
 


