
STAGIAIR LEARNING & DEVELOPMENT

Wat kun je voor ons betekenen?
Dit jaar zijn we binnen Jetstone gestart met het duurzaam vormgeven van ‘leren en ontwikkelen’ binnen de 
gehele organisatie. Als Stagiair Learning & Development help je onze opleidingscoördinator met het vormgeven 
en implementeren van ons nieuwe Learning Management System (LMS). Concreet betekent dit dat je aan de slag 
gaat met het ontwerpen van een blended leertraject(en). Je kunt hierbij denken aan een module over veilig werken 
binnen onze organisatie of over toegepaste keukenkennis. De inhoudelijk input krijg je van collega’s binnen de 
organisatie. 
Naast de rol van ontwerper & ontwikkelaar zijn er gedurende de stage voldoende mogelijkheden om eventuele 
andere rollen / competenties te ontwikkelen, bijvoorbeeld de advies- en trainersrol. 

Hoe kom je het beste tot je recht in deze stagefunctie?
 ▪ Je bent leergierig en je durft te doen en daarvan te leren.
 ▪ Je denkt oplossingsgericht en durft eigen ideeën en inzichten te delen. 
 ▪ Je maakt gemakkelijk contact met allerlei soorten mensen binnen een organisatie.
 ▪ Je bent handig met digitale tools.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
We bieden je een prettige, veilige en fysieke leerplek met voldoende ondersteuning en mogelijkheden. Je wordt 
begeleid door de opleidingscoördinator, die ruime ervaring heeft met het begeleiden van studenten in het hoger 
onderwijs. Daarnaast bieden we je een prima stagevergoeding. 
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vragen of interesse?
Bel of mail dan even naar 
Marloes van Tilburg. Via 
haar kun je ook de volledige 
stageopdracht opvragen:
	mvtilburg@jetstone.nl
 06 53511863

Solliciteren kan rechtsreeks via 
een e-mail aan Marloes of via 
onze website.

www.jetstone.nl

Wie zijn wij?
Jetstone is een toonaangevende producent van stenen werkbladen. Keukendetaillisten en interieurbouwers in 
Nederland, België, Duitsland en Zweden weten dat ze voor prachtig maatwerk bij ons aan het juiste adres zijn.
Werken bij Jetstone betekent samenwerken. In onze platte organisatie staan we open voor suggesties en nemen we 
medewerkers graag mee in nieuwe ontwikkelingen. We werken samen hard, maar vieren ook zeker samen successen.
Ben jij op zoek naar een werkgever waar je je talenten kunt benutten? En hecht je waarde aan een informele sfeer en 
een no-nonsense mentaliteit? Dan past Jetstone, als financieel gezond en betrouwbaar bedrijf, wellicht uitstekend bij jou!


