
Afstudeeropdracht

Wie zijn wij?
Trafieq houdt zich al jaren bezig met het in beweging brengen van mensen om meer
verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid, vitaliteit en verbinding. Wij brengen
mensen in beweging en ondersteunen daarbij. Zo kunnen zij het beste in zichzelf naar
boven halen: groeien en bloeien! Dat doen wij via cursussen, advies, begeleiding en
projecten. Zowel in het verkeer, in organisaties, als in de samenleving. Dat vraagt om
kwaliteit: wetenschappelijk onderbouwd, op maat gemaakt en met aansluiting op de
doelgroep. Wil jij bijdragen aan onze groei en de kwaliteit van ons werk? Dan past één van
onze afstudeeropdrachten misschien wel bij jou!

Je gaat aan de slag in een relatief klein bedrijf, bestaande uit 15 kantoormedewerkers en
zo’n 60 trainers. Kenmerkend van Trafieq is de persoonlijke sfeer en de directe samenwerking
met je collega’s. Of je nu een maand of een jaar bij ons werkt en of je directeur bent of
stagiair, we staan altijd open voor nieuwe ideeën en leren graag van elkaar. Jouw input is
welkom!

Wie zoeken wij?
Bij Trafieq werken we met allerlei verschillende onderwerpen. De kern van al deze
onderwerpen is gedrag. Gedrag is een belangrijk fundament voor de thema’s waar wij ons
dagelijks mee bezighouden, dus dit zal ook het fundament zijn voor de afstudeeropdrachten.

Wij bieden afstudeeropdrachten aan op een aantal onderwerpen:
● Veiligheid op de werkvloer
● Veiligheid in het verkeer
● Alcohol-, drugs- en medicijngebruik (in combinatie met werk of verkeer)
● Vitaliteit onder werknemers
● Leiderschap

In gesprek met jou kunnen we de afstudeeropdracht verder definiëren en specificeren. We
staan open voor onderzoek naar verschillende richtingen en doelgroepen binnen deze
thema’s, dus schroom dus niet om suggesties te doen voor jouw afstudeeronderwerp!

Bij Trafieq brengen we allerlei verschillende mensen in beweging via onze diensten. Daarom
zien we deze waardevolle verscheidenheid ook graag terug in onze dienstverlening. Herken jij
je in de functie-eisen? Ongeacht je gender, culturele achtergrond, lichamelijke gesteldheid,
van wie je houdt of wat je gelooft: we zien je sollicitatie graag tegemoet!

Wat bieden wij jou?
● Wekelijkse begeleiding en samenwerking met ervaren collega’s

en andere stagiairs;
● De mogelijkheid om aan jouw afstudeeropdracht te werken op

een fijn, nieuw kantoor in Zeist;
● Een vergoeding van €200 per maand;
● Vergoeding vanuit het vitaliteitsbudget voor bijvoorbeeld

sportactiviteiten.

Enthousiast geworden? Stuur een mail naar iris.dewaard@trafieq.nl
om je voor te stellen aan ons, met een korte motivatie en jouw CV. Heb je
vragen? Neem contact op met Iris!
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