
Stage bij Euroforum

Wat is Euroforum?

Euroforum: duurzaamheid, financieel, juridisch en data
SBO: veiligheid, onderwijs, overheid, milieu & RO, Vastgoed & Infra, zorg en learning
SMI: secetaresses

Euroforum organiseert opleidingen en congressen voor professionals om hun kennis te vergroten.
De inhoud hiervan is actueel, zakelijk en neutraal. Het bedrijf Euroforum bestaat uit drie merken, die
zich alle drie focussen op andere vakgebieden. 

Hoe zag mijn stage eruit?

Tijdens mijn meewerkstage kreeg ik de opdracht om in 20 weken te onderzoeken hoe SBO meer
kwalitatieve leads kon genereren uit LinkedIn advertising. Tijdens mijn stageperiode werkte ik
vaak 4 dagen per week op kantoor en 1 dag in de week vanuit thuis. Naast het werken aan mijn
opdracht, kreeg ik ook verschillende meewerktaken. Denk aan het uitzetten van LinkedIn
campagnes, plaatsen van blogs of het aanpassen van brochures. Vanuit Euroforum kreeg ik de
mogelijkheid om zelf aan de marketingknoppen te zitten, wat er er uiteindelijk voor heeft gezorgd
dat ik zelfstandiger ben geworden en nu ook beter om kan gaan met verantwoordelijkheid. 
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Sfeer binnen Euroforum

Binnen Euroforum hangt een informele sfeer met ruimte voor eigen inbreng. Tijdens mijn stage heb
ik gemerkt dat Euroforum eigenlijk altijd openstaat voor verbetering en vernieuwing. Daarnaast heb
ik tijdens mijn stage enorm veel mogen testen via het LinkedIn kanaal van SBO en Euroforum. Buiten
het werk om is er altijd tijd voor een praatje of een gezellige borrel met het team. Dit heeft er bij mij
voor gezorgd dat ik iedereen goed leerde kennen en een goede band had met mijn collega's. Ja
collega's, want bij Euroforum wordt je echt als collega gezien en niet als een stagiair!

Door mijn stage bij Euroforum ben ik een stuk zelfstandiger, verantwoordelijker en volwassener
geworden, dit komt doordat ik tijdens mijn stage heel veel zelf heb mogen doen en moeten
aanleveren. Daarnaast heb ik veel geleerd over de branche en ontzettend veel nieuwe mensen
leren kennen.

Wat heb ik geleerd?


