
 
 

Geldstromen door de Wijk is een initiatief en samenwerking van 

 

         

 

Geldstromen door de Wijk stimuleert door inzicht te geven in geldstromen en lokaal vermogen bewoners, 
wijkondernemers, bedrijven, instellingen en overheid om meer waarde te creëren voor hun wijk, buurt of dorp.  

Wij zoeken voor een periode van een half jaar, voor ca. 16 uur per week 
 

een ondernemende stagiair / trainee  
 
die mee wil bouwen aan onze benadering, gereedschapskist en databestanden. 
 

- Vind je ook dat we met minder geld meer kunnen bereiken; 
- Ben je nieuwsgierig, initiatiefrijk, creatief en op zoek naar hoe het anders kan; 
- Kijk je over grenzen heen en weet je verbanden te leggen tussen verschillende werelden; 
- Duik je graag in de cijfers en data en kom je boven met heldere analyses en presentaties; 
- Heb je handigheid in presentatiemiddelen, databestanden, ict en wordpress; 
- Ben je een teamspeler die zelfstandig aan de slag kan, zich makkelijk aanpast en weet van doorzetten; 
- Voel je je aangetrokken tot de wijkeconomie, de geldstromen en de daarbij betrokken actoren en 

processen; 
- Heb je een commerciële instelling en kun je zaken goed overbrengen; 
- Ben je pas afgestudeerd of in de laatste fase van je studie sociale geografie, bedrijfskunde, 

bestuurskunde, economie, planologie, sociologie, politicologie of aanverwante richting aan HBO of 
universiteit; 

- En woon je bij voorkeur in (de nabijheid van) Utrecht 
- Kortom, denk je: bovenstaande past precies bij mij (of bijna) en daar wil ik me graag voor inzetten; 

 
Stuur dan je cv en motivatie, liefst met een kort filmpje en referenties aan 
sollicitatie@geldstromendoordewijk.nl 
 
Op www.geldstromendoordewijk.nl vind je meer informatie over wie we zijn, wat we doen en waarvoor we 
staan. 
 
Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Pieter Buisman, e-mail: 
info@geldstromendoordewijk.nl, telefoon: 06 54 24 51 00 
 
Je reactie dient uiterlijk vrijdag 7 september binnen te zijn op sollicitatie@geldstromendoordewijk.nl  
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