Gezocht:
Nederlands sprekende stagiair in Amsterdam
die ons komt helpen met het vormgeven van de mobiliteit van de
toekomst !
Wij zijn:
Hely is een gefunde startup die als doel heeft om een bijdrage te leveren aan nieuwe vormen van
mobiliteit. We geloven dat wij aan de vooravond staan van een mobiliteitstransitie. Een toekomst waarin
iedereen toegang heeft tot efficiënt en duurzamer vervoer. Waarin ‘samen’ en ‘delen’ de norm zijn. En
waarin iedereen de vrijheid ervaart die zorgeloos reizen biedt.
Met behulp van nieuwe technologieën en partners verleiden wij onze klanten de nieuwe vormen van
mobiliteit te omarmen. Wij maken vervoermiddelen op een eenvoudige manier toegankelijk. Dit doen we
door mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen die uitblinken in efficiëntie en duurzaamheid, waarmee wij
een nieuwe standaard zetten.
Wat kan je verwachten van werken bij Hely:
Je werkt mee aan een initiatief dat direct impact gaat hebben op de mensen om je heen en de
maatschappij als geheel. Om dit voor elkaar te krijgen werk je met de nieuwste technologieën op gebied
van software en mobiliteit. Je werkt in een klein, net gestart team en krijgt alle verantwoordelijkheid om
vorm te geven en bij te dragen aan het succes van Hely.
Wat verwachten wij van jou:
Als onderdeel van een klein, ambitieus team verwachten wij een gezonde combinatie van
vakmanschap, inhoudelijke expertise en een ondernemende geest. Je wilt graag aan iets bouwen en
kan zonder duidelijke begeleiding het verschil maken.
Je bent servicegericht: je werkt niet voor jezelf, maar voor het team en voor onze klanten. Je hebt een
pragmatische werkwijze en bent niet bang om ‘je handen vies te maken’.
Wat ga je doen als stagiair bij Hely:
Als stagiair ben je integraal onderdeel van een leuk en professioneel team van mensen met een brede
set aan ervaring. Aangezien Hely nog in de kinderschoenen staat, krijg je alle mogelijkheden om jouw
stempel te drukken. We hebben alvast nagedacht over jouw rol, maar willen graag met jou in gesprek
om te kijken welke verantwoordelijkheden aansluiten bij jouw interesses en leerdoelen. Wij zien je als
spin in het web tussen de verschillende teams: je helpt mee waar nodig om onze startup een succes te
maken.
Verantwoordelijkheden
▪
▪
▪
▪
▪

Contact onderhouden met onze groep ‘early adopters’
Opzetten en uitvoeren van testen met (potentiele) klanten
Verwerken van inzichten uit klantfeedback en experimenten
Uitvoeren van diverse analyses zodat we de juiste beslissingen kunnen maken
Helpen van de Operations Lead met de uitrol van onze operatie (bijv. regelen processen voor
betaling en facturering, opzetten klantenservice, …)

▪

Opzetten en bijhouden van operationele ‘dashboards’

Jouw profiel:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je doet een universitaire opleiding (bij voorkeur master)
Je bent vrijwel direct 4 of 5 dagen per week beschikbaar voor 6 maanden
Ervaring maakt ons niet zoveel uit, we vinden een heldere motivatie en sprekende
persoonlijkheid veel belangrijker
Pre: je hebt ondernemerschap laten zien door aantoonbaar eigen initiatief te nemen of je in te
zetten in extra-curriculaire activiteiten
Je hebt een onafhankelijke, zelf-startende werkwijze
Je identificeert jezelf met de waarden van Hely: Ontdekken; Uitdagend; Avontuurlijk;
Onconventioneel; Nieuwsgierig; Vernieuwend
Je staat open voor een nieuwe uitdaging en bent leergierig
Je bent resultaatgedreven
Klantgefocust: Je vindt het leuk om met klanten en gebruikers in gesprek te zijn
Je hebt een agile mindset: verandering is de orde van de dag en jij gaat daar flexibel mee om
Je beheerst Nederlands en Engels in spraak en schrift op goed professioneel niveau

Heb jij zin in deze uitdaging? Neem contact op met Jan Paul van Heemskerck van Beest op
info@ikwilhely.nl.

