
Een stage die je  
carrière lanceert
Blend Office en Oddessey Solutions zijn twee gelieerde Eindhoven-
se bedrijven die op zoek zijn naar een strakkere identiteit. Met als 
hoger doel een hechtere, duurzamere band met de doelgroep en 
gelijkwaardige partnerschappen.

Voor kundige hulp daarbij zoeken wij een Marketing / Business 
student. Jong enthousiasme en verse kennis. De markt wakker 
schudden en naam maken. Er ligt een drietal concrete uitdagingen 
en er is ruimte voor een eigen opdracht. Laat je overtuigen en 
meld je!

Leuk kennis te maken!
Bij Oddessey Solutions klinkt de 
persoonlijke noot helder door. Hoe-
wel techniek ons werkveld kleurt, is 
menselijkheid de brandstof. Misschien 
zelfs medemenselijkheid. Onze pay off 
‘intuïtief in technologie’ verraadt al dat 
we uitgaan van de gebruiker. Voor die 
vertaalslag tussen technisch vernuft 
en praktisch gemak gaan wij ver. App-, 
sms- en weboplossingen vol begrip, die 
het verschil maken, als gereedschappen 
van succes. Klinkt dat als een stimule-
rende stageplek?

People, planet, profit
Blend Office is een groen podium voor 
ondernemers die hun dagelijkse busi-
ness doen. En zich daarnaast commit-
teren aan innovatieve projecten in het 
spanningsveld ‘people, planet, profit.’. 
Een selectie bevlogen creatieve organi-
saties die niet meer willen wachten met 
de redding van mens en planeet. Geen 
holle woorden en loze beloftes. Actie en 
wel nu direct. Online, innovatief en met 
de nodige impact. Is dit voor jou ook een 
goed en helder doel? Laat van je horen!         

Interesse? Mail naar contact@oddesseysolutions.nl of bel 040 213 49 00
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Versterk de identiteit van Oddessey
Ontwikkel een plan om de identiteit van Oddessey te laden en te versterken. De weg naar nieuwe 
klanten via naamsbekendheid en imago is het doel.

Bouw mee aan de identiteit van 
Blend Office
Blend office is een maatschappelijk initiatief van Oddessey. Een 
community die energie en kennis investeert in impactvolle en circulaire 
projecten. Werving en aansluiting bij de markt zijn hier je hoofddoelen. 

Jouw opdrachten!
Voor de kandidaat die wij zoeken liggen spannende opdrachten op de plank. 

Zet de identiteit op voor de 
Project overview Tool
Met dit stukje gereedschap houd je je team eenvoudig op de 
hoogte van projecten. Het is jouw taak de kern van de identiteit 
van deze tool bloot te leggen en te versterken.

Interesse? Mail naar contact@oddesseysolutions.nl of bel 040 213 49 00



Of stuur je eigen opdracht in
Tijdens onze inleidende gesprekken kiezen we samen een project, 
of jouw eigen opdracht. De weg is open, ideeën zijn los en eerlijk-
heid regeert. Zo werken wij en zo werk jij.  

Wat we van 
jou verwachten! 
Voor deze stage zoeken wij een assertieve, zelfsturende team-
speler. Met een HBO marketingopleiding en het bijbehorende 
oplossingsgerichte werk- en denkniveau. Je bent een enthousiaste 
marketeer en een gemakkelijke babbelaar.

Wij hopen dat je voor de periode augustus 2020 – januari 2021 
fulltime beschikbaar bent. Dan hebben wij namelijk een leerzame 
positie met een marktconforme vergoeding voor je.

Interesse?
Spreekt dit verhaal je aan en ben je op zoek naar een stageplek met persoonlijkheid? Neem dan direct 
contact op met Clifford Francis via contact@oddesseysolutions.nl of bel 040 213 49 00. Kom jezelf 
versterken in ons team. Kom ons team versterken met jezelf.


