
DE LEUKSTE STARTUP VAN NEDERLAND ZOEKT STAGIAIRES! 
ZOEK JIJ EEN STAGE? LEES DAN SNEL VERDER EN SOLLICITEER - WIE WEET BEN JIJ DEGENE DIE ONS TEAM PER DIRECT KAN KOMEN VERSTERKEN!

OVER HUYSZ
Er is niks zo persoonlijk als het huis waarin je woont, het ouderlijk huis waarin je opgroeide, of het (studenten)huis waarin je hebt 
gestudeerd. Het is – of was – een thuis, vol herinneringen. Het heeft dus emotionele en nostalgische waarde. Dankzij HUYSZ kan je 
een huis dat veel voor jou of iemand anders betekent, op een heel bijzondere manier laten vastleggen. Niet met een foto, maar met een 
tekening! Een tijdloze tekening in strakke, zwarte lijnen. Een portret voor aan de muur.
Je kunt je eigen huis laten tekenen, maar een portret van HUYSZ is ook uitermate geschikt als cadeau voor een housewarming, een 
jubileum, kerst, een verjaardag & meer! Elke tekening wordt digitaal getekend en geleverd in een zwart, houten frame, waarvan je zelf 
het formaat kunt kiezen.
Zie ook onze website voor meer informatie over onze producten: https://www.huysz.com.

STAGIAIR PROJECTMANAGEMENT
Periode: Per direct, een minimale duur van drie tot vijf maanden, 5 dagen per week.
Lokatie: Heemstede 
Als stagiair Projectmanagement ben je dagelijks bezig met het begeleiden van onze A-Z producties voor onze klanten. Jij zorgt ervoor 
dat alles op rolletjes verloopt en dat iedereen op tijd weet wat ze wanneer moeten doen. Dankzij jouw goede communicatie- en planning 
skills zijn zowel de tekenaars als onze klanten altijd op de hoogte van de status en denk je proactief mee over verbeteringen van onze 
processen. Tot slot ondersteun je het team met het liefdevol inpakken en de verzending van onze handgemaakte tekeningen.

WIJ ZOEKEN EEN TOPPER DIE:
 » Een relevante HBO- of MBO-opleiding volgt;
 » Nauwkeurig & gestructureerd werkt: plannen en overzicht houden zit in jouw DNA!
 » Flexibel is & van nature een hands-on mentaliteit heeft;
 » Stressbestendig & oplossingsgericht is;
 » Communicatief sterk is en de juiste prioriteiten kan stellen binnen de gestelde deadlines;
 » Goede beheersing heeft van de Engelse taal (Duits / Frans is een pré);
 » Affiniteit heeft met onze producten.

WAT BIEDEN WIJ?
 » Een uitdagende stage bij de leukste startup van Nederland met veel 
verantwoordelijkheid en vrijheid;

 » Een creatieve en jonge werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng;
 » Een marktconforme stagevergoeding;
 » Jouw eigen HUYSZ!

BEN JIJ DEGENE DIE WIJ ZOEKEN?
Ben jij die Project Manager die ons met durf en enthousiasme helpt om 
de HUYSZ naar het volgende niveau te tillen? Dan maken we graag kennis 
met je! Stuur dan vóór 30 mei je C.V., maar vooral je motivatie naar 
Stefan Hurkmans [stefan@huysz.com]


