GEZOCHT STAGIAIR PER DIRECT!
Is het altijd jouw droom geweest om wetenschappelijke inzichten uit de psychologie toe te passen in
de praktijk om mensen te helpen? En wilde je altijd al graag een start-up bedrijf naar een hoger
niveau tillen? Zo ja, dan zijn we op zoek naar jou .
Neuro Habits bestaat uit een team van gedragspsychologen die organisaties en particulieren helpen
met het verbeteren van de mentale gezondheid. We zitten op een schat aan waardevolle informatie,
ontwikkelen ons snel en zijn daarom op zoek naar een student die een universitaire studie volgt in de
richting van psychologie/sociale wetenschappen/gedragswetenschappen die ons bedrijf naar de
volgende stap kan brengen.
Je komt te werken in een leerrijke omgeving binnen een klein team van enthousiaste en
geïnspireerde academici die een brug willen slaan van wetenschap naar praktijk. We hebben allemaal
onze eigen expertise (denk bijvoorbeeld aan; slaap, stress en timemanagement) waarin we elkaar
steeds verrijken met nieuwe inzichten om mensen en organisaties vitaler te maken. Het in de markt
brengen van deze nieuwe inzichten is iets waar we momenteel nog hulp bij kunnen gebruiken.
Waar jij ons bij kan helpen:
- Het ontwikkelen van een platform om de vitaliteit van organisaties te meten en verbeteren
- Ondersteunende taken verrichten bij verschillende projecten en workshops
- Artikelen schrijven voor de LinkedIn en website van Neuro Habits
- Onderzoek doen naar psychologische constructen voor onze producten en diensten
Wat wij verwachten van jou:
-

-

-

Je bent nieuwsgierig
Je hebt een ondernemende houding
Je weet een vertaalslag te maken
tussen wetenschappelijke artikelen en
online content
Je hebt affiniteit met onderzoek en
wetenschap
Je toont initiatief, bent creatief en kan
goed zelfstandig werken

Wat wij jou te bieden hebben:
-

Zeer goede en persoonlijke begeleiding
van een team academici
Een leerzame stageomgeving met
gezellige collega’s
Voldoende ruimte om tijd te besteden
aan persoonlijke ontwikkeling
Autonomie over invullen
werkzaamheden
Een plek op kantoor in prachtig pand in
Rotterdam/Amsterdam

Geïnteresseerd? Stuur een beknopt cv en geef in een korte motivatiebrief aan waar jij ons het liefst
bij zou willen helpen en waarom naar jay@neurohabits.nl. Zie voor meer informatie over Neuro
Habits: http://www.neurohabits.nl/

