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Over FMN:
FMN is dé beroepsvereniging voor het facilitaire domein. Onze leden zijn werkzaam in
uiteenlopende sectoren en diverse facilitaire branches. FMN heeft als doel het verbinden
van haar leden, verscheidene branches en werelden. FMN wilt bijdragen aan de
vakvernieuwing en professionele groei van het vak Facility Management. Per 1 januari 2018
zijn de verenigingen FMN en NFC Index samengegaan, waardoor de NFC Index – dé
benchmark op gebied van facilitaire kostenontwikkeling – nu onderdeel uitmaakt van FMN.
FMN is partner van de internationale organisatie voor facility management, IFMA. Kijk voor
meer informatie op www.fmn.nl en op www.nfcindex.nl.

Visie op de stage:
FMN verbindt facilitaire professionals. Vanuit die gedachte wil de vereniging op diverse
manieren ook (aankomende) Young Professionals aan zich binden en hen in staat stellen
het FM-werkveld in al haar breedte te leren kennen. Stage lopen bij FMN biedt een
uitgelezen kans om dit te verwezenlijken.
Stageopdracht:
Binnen FMN kun je als stagiair(e) werkzaam zijn binnen de verschillende onderdelen van
FMN. Je kan actief bijdragen aan de ondersteuning van de verenigingsmanager in Den
Haag. Je kan werkzaam zijn binnen één van onze communities, commissies of
expertgroepen. Hoe dan ook beschik je over een divers takenpakket. Je houdt
voornamelijk bezig met het organiseren, ondersteunen en communiceren met de diverse
geledingen van FMN en de evenementen die zij organiseren.

FMN zoekt:
FMN is op zoek naar een kandidaat die in een zeer zelfstandige functie de gevraagde rol
kan invullen. Vereiste competenties:
• Zelfstandigheid
• Analytisch vermogen
• Initiatiefrijk
• Creativiteit
• Gevoel voor verhoudingen binnen een vrijwilligersorganisatie

Standplaats stagiair(e):
In verband met interne overleggen is de stagiair op de dinsdagen aanwezig in Den Haag.
Voor het overige kan de stagiair de standplaats grotendeels zelf invullen, maar kan er ook
gebruik worden gemaakt van het kantoor van FMN in Den Haag. Verder zal geregeld gereisd
worden t.b.v. afspraken en evenementen.

Meer informatie?
Wil je meer weten over deze stageopdracht? Neem dan contact op met Roel Masselink,
verenigingsmanager van FMN: roel.masselink@fmn.nl 06-52454979.
Solliciteren op deze stageopdracht?
Wil je in aanmerking komen voor deze leuke en leerzame stageopdracht? Stuur dan jouw
motivatiebrief en een cv naar roel.masselink@fmn.nl.

