
WAT HEB JE OP JE STAGEADRES GEDAAN?
Tara: “Vier dagen in de week besteedde ik aan mijn afstuderen: onderzoek naar het Werkgeluk bij Euroforum. Door deze opdracht 

heb ik letterlijk iedereen gesproken in de organisatie. Op de andere dag in de week heb ik meegewerkt, bijvoorbeeld: sprekers zoeken 

voor het Kids& Jongerencongres, opleidingsfolders bekeken en van feedback voorzien. Doordat ik echt iets kon bijdragen aan 

vergaderingen die ik mocht bijwonen, kreeg ik snel een beter beeld van Euroforum. Daarnaast heb ik de kansen in de markt voor 

data-opleidingen in kaart gebracht voor Euroforum. Ik had grote en kleine taken te managen én kreeg meteen verantwoordelijkheid. 

Veel meer zelfstandigheid dan op school.”

PERSOONLIJKE UITDAGINGEN
Tara kreeg ook taken die haar uitdaagden, zonder dat ze daarom gevraagd had. Ze moest bijvoorbeeld oud-deelnemers telefonisch 

interviewen over de toepasbaarheid van de Euroforum-opleiding in de praktijk. Tara werd meteen in het diepe gegooid, gewoon 

doen – ook al beheers je het nog niet. 

ECHT ERVARING OPDOEN IN HET WERKVELD
In je studie leer je vooral de theorie. Maar de praktijk is veel weerbarstiger. Zijn al die modellen uit je studie wel terug te vinden in 

de praktijk? Bij ieder bedrijf is dat weer anders. En toch draait het gewoon. Dat ontdek je tijdens je stage(s).

WAAR MOET JE OP LETTEN ALS JE JE STAGE KIEST?
Tara: “Ik adviseer iedereen om echt verschillende bedrijven te kiezen bij je 1e en 2e stage. Let niet alleen op de inhoud, maar zoek 

ook uit welk bedrijf bij je past: groot- en kleinbedrijf, mannen- of vrouwenbedrijf, formele en informele cultuur, strategisch plan op 

papier of niet, hiërarchisch of platte structuur. 

ROL ALS KOFFIE-HALER???
Tara: “Het is heel fijn om te merken dat je meteen wordt opgenomen als volwaardig personeelslid. Ik heb niet eens koffie hoeven 

te halen als stagiaire!’.  Je wordt serieus genomen en met je stageopdracht wordt echt iets gedaan. Ik heb de resultaten van mijn 

werkgeluk-onderzoek aan het personeel gepresenteerd.En ze gaan er verder mee aan de slag.”

EUROFORUM | OPLEIDINGEN, CURSUSSEN & CONGRESSEN
Euroforum organiseert al ruim 45 jaar events, opleidingen en trainingen. In samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers 

en docenten zijn we leading in het spotten van nieuwe trends, die we vertalen naar inhoudelijke opleidingen en innovatieve events.

SFEER EN CULTUUR
Als je werkt bij Euroforum werk je in een organisatie met 60 professionals die met veel passie en drive dagelijks 

werken aan het samen ontwikkelen van innovatieve opleidingen en events. We streven er dagelijks naar om 

verder te groeien in onze talenten als mens, maar ook als team en organisatie. Dit alles vindt plaats in een open 

bedrijfscultuur met flexibele werkplekken.

Naast het harde werken is er voldoende tijd voor verbindende activiteiten en gezelligheid. 

Kenmerkend hiervoor zijn de driewekelijkse Pausa Activa, vrijdagmiddagborrel, maandelijkse 

gezamenlijke bedrijfslunch, diverse bedrijfschallenges, de Mud Run and last but not least: 

het jaarlijkse bedrijfsuitje
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