
  

 

 

 

 
 

 

Wie zijn wij? 

Heusden Young Talent is een gloednieuw initiatief in de regio dat talenten de kans biedt om aan innovatieve 

projecten te werken in een multidisciplinaire omgeving. HYT is in het leven geroepen door vijf lokale 

bedrijven in samenwerking met de gemeente Heusden en Leren & Werken, die samen willen laten zien hoe 

innovatief de regio daadwerkelijk is. 

 

Wat zoeken wij? 

In de komende stageperiode van januari tot juli 2021 zoeken wij enthousiaste derdejaarsstudenten of 

afstudeerders die het gedachtegoed van HYT door willen ontwikkelen en de rol van Young Talent op zich 

willen nemen.  

 

Wat zijn de mogelijkheden? 

Bij Heusden Young Talent is veel mogelijk. Er staan momenteel meerdere concept opdrachten open voor 

verschillende studierichtingen. Omdat de opdrachten nog concepten zijn krijg jij veel ruimte om de opdracht 

zelf in te vullen naar jouw eigen wensen en de eisen van school. De onderwerpen van de opdrachten zijn 

als volgt: 

 

- Communicatie 

- HRM 

- Marktonderzoek/productonderzoek 

- Marketing/Customer Journey 

- Professionalisering 

 

Wat verwachten wij van onze Talents? 

Jij volgt een opleiding in op HBO of WO niveau. Jij bent ondernemend, werkt resultaatgericht en hebt lef. 

Daarnaast vind je persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. Je gaat professioneel om met je werk en de 

verantwoordelijkheden die je krijgt. Goed ben je in het genereren van ideeën, nog beter ben je in het 

realiseren van deze.  

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Wij bieden jou een flexibele en uitgebreide ondersteuning waardoor jij je stageproject perfect af kunt 

ronden. Je hebt hierbij de mogelijkheid om gebruik te maken van de kennis van zeven verschillende 

ondernemingen die zijn aangesloten bij HYT. Zowel op theoretisch als praktisch gebied is er ruimte voor 

jou om de opdracht te realiseren. Daar naast bieden wij jou een passende stagevergoeding.  

 

 

Enthousiast geworden? Neem contact met ons op via: 

 

Lotte van Berkel 

lotte@heusdenyoungtalent.nl 

Is de hele dag aan één bureau zitten niets voor jou? En wil je niet 

dat je project na een half jaar in een la verdwijnt? Dan hebben 

wij iets voor jou! Namelijk, een te gekke stage bij Heusden Young 

Talent. 
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