GEZOCHT: EEN STUDENT DIE INTERESSE HEEFT IN ELEKTRISCHE MOBILITEIT

Beschrijving
Ben jij vanaf september op zoek naar een innovatieve omgeving om je studie in de praktijk te
brengen? Zet dan je opleiding in om ons te ondersteunen bij een gedragsonderzoek naar berijders van
elektrische auto’s.
ElaadNL is kennis- en innovatiecentrum op het gebied van laadinfrastructuur van elektrische auto’s. Bij
ElaadNL onderzoeken we de mogelijkheden voor Smart Charging in opdracht van de Nederlandse
netbeheerders: elektrische auto’s laden op de meest duurzame momenten. Om ervoor te zorgen dat
iedereen in de toekomst slim kan laden doen we ook onderzoek naar de acceptatie van Smart
Charging onder elektrische automobilisten. Als stagiair(e) lever je werk voor verschillende projecten
(o.a. FlexPower en Jedlix) die hier onderzoek naar doen.
Wat zijn je taken?
-

Ter ondersteuning van WG gedrag binnen project FlexPower en Jedlix (en daarbuiten ook
inzetbaar voor andere projecten)

-

Communicatie met projectpartners

-

Opstellen van enquêtevragen en afnemen van enquêtes

-

Verwerken van data en data analyse

-

Schrijven van conclusies en rapportages

-

Eventuele voorbereiding op publicaties

Pas jij in ons profiel?
Wij zijn op zoek naar een zelfstandige bachelor- of masterstudent die pro-actief is en een flexibele
instelling heeft. Hierbij zijn goede communicatie vaardigheden van belang en ben je in staat om te
adviseren aan de projectgroep.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een uitdagende stageplaats waar je ervaring opdoet in het samenwerken met
verschillende projectpartners en specialist wordt op het gebied van elektrische mobiliteit. Je komt te

werken in een prettige werkomgeving op een bijzondere en groene locatie in Arnhem. In het bedrijf
heerst een informele sfeer waar veel ruimte is voor eigen initiatief. Je krijgt (een) begeleider(s)
toegewezen en krijg een prima stagevergoeding.
Sollicitatie
Lijkt deze stage je wat? Stuur dan je cv en motivatie naar marieke.van.amstel@elaad.nl of bel:
0621573920

