
 
Ben jij de stagiaire die wij zoeken? 

 

 

Wie zijn wij? 

Bij het Urban Living Lab staan de stad en omgeving centraal. Het is een 

experimenteer plek in de Koepel van Breda waar mensen de dienst uitmaken. 

Iedereen uit Breda is hier welkom. Samen wordt er gewerkt aan verschillende 

vraagstukken die worden ingebracht door inwoners, instituten en bedrijven. Deze 

vraagstukken komen binnen doordat vragen, noden, wensen en dromen van burgers 

actief worden gezocht. Het Urban Living Lab Breda stelt zich op als actieve 

verbinder rondom de gezamenlijke transitievraagstukken. Leden van het Lab 

hebben verschillende achtergronden en connecties. Daarom hebben zij de 

mogelijkheid om het onderwijs, ondernemers, overheid en de inwoners van Breda 

dichter bij elkaar te brengen. Zo draagt het Urban Living Lab bij aan het 

verduurzamen van de wereld. We zitten op het historische Koepel complex. 

 

Wat ga je allemaal doen? 

Als lid van ons team ben je verantwoordelijk voor verschillende, uiteenlopende 

werkzaamheden. Je gaat werken in een multidisciplinair team met studenten van 

verschillende opleidingen. Iedere student krijgt de kans om zijn/haar 

creativiteit goed te benutten. Kortom, een perfecte kans om het werkveld te 

leren kennen. 

 

Wat zijn de verschillende werkzaamheden van het multidisciplinaire team 

 

HRM/Communicatie 

 

• Proces begeleiding van studenten   

• Contacten en netwerken onderhouden  

• Onboarding faciliteren  

• Offboarding begeleiden  

 

Communicatie 

 

• Verbinding versterken van Stakeholders/studenten met het ULLB 

• Social media content maken  

• Schrijven van teksten  

• Contact met stakeholders  

• Ondersteuning bij de organisatie van events  

• Begeleiden en faciliteren van (netwerk)sessies 

 

  



 
Ben jij de stagiaire die wij zoeken? 

 

 

CMD/Creative Business/Communicatie  

• Het uitdragen van de Brand Identity 

• Ondersteuning bij festival en andere evenementen  

• Doorontwikkelen Stad van Straks Podcast en andere events  

• Content creatie 

Facility Management/ Hotel Management 

• Toegankelijk en gastvrij maken van locatie. 

• Ontwikkelen van nieuwe concepten voor de locatie. 

• Verbeteren van facilitaire werkprocessen. 

• Verbeteren gastvrijheid locatie op gewone dagen en tijdens events. 

 

Bedrijfskunde 

 

• Optimaliseren van de processen binnen het Urban Living Lab Breda 

• Overzichten maken van alle projecten 

• Onderzoeken hoe we met een projectcyclus kunnen werken  

• Ontwikkelen van een passend dashboard die we kunnen gebruiken als basis 

voor verantwoording.  

 

Commerciële Economie 

• Betrekken van bedrijven bij Urban Living Lab Breda activiteiten 

• Onderzoeken van duurzame partnerships met bedrijven 

• Maken van verbindingen met zakelijke events 

• Verstevigen online marketing 

 

Leisure & eventmanagement  

• Opstellen van een draaiboek voor evenementen (zoals een festival)  

• Promotie van evenementen 

• Aankleding van de locatie  

• Activiteiten organiseren voor een evenement. 

Naast alle reguliere werkzaamheden gaan we als team ook verschillende events 

organiseren waar iedereen een rol gaat spelen. Samen gaan we er iets unieks van 

maken. Iedere student krijgt de kans op zijn/haar creativiteit goed te benutten. 

Je mag meedenken over bijvoorbeeld de activiteiten, aankleding en productie van 

het festival, daarnaast zal je verschillende verantwoordelijke taken krijgen. 

Kortom, een perfecte kans om het werkveld te leren kennen. 
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Jouw ontwikkeling staat centraal! 

We gaan mooie dingen met elkaar doen. Er mogen dingen fout gaan! Wij zijn samen 

aan het leren. In onze Urban Living Lab Breda community zitten volop 

professionals die graag zijn/haar ervaring met jou wil delen. We doen het samen 

in een netwerk waar iedereen gelijk is ongeacht leeftijd, ervaring. 

 

Wij zoeken jou! 

Jij wordt enthousiast van bovengenoemde taken en het Urban Living Lab Breda? Je 

bent flexibel en een echte teamplayer. Je bent niet bang voor een uitdaging. En 

misschien wel het belangrijkste: je hebt hart voor de stad Breda.  

Herken jij jezelf in bovenstaande tekst en kun je niet wachten om aan de slag te 

gaan met de genoemde taken? Neem dan contact op via 

team@urbanlivinglabbreda.nl  

 
Maak kennis!  

Je bent altijd welkom bij ons! Wil je een keertje komen kijken en sfeer proeven? 

Maak gewoon een afspraak via team@urbanlivinglabbreda.nl 
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