Toe aan verfrissing?
Wij zoeken een sprankelende stagiair(e) voor ons programma
WML Klimaatneutraal 2020
WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) is de drinkwaterproducent en –leverancier voor de provincie
Limburg. WML maakt en levert jaarlijks 72 miljard liter fris, helder en betrouwbaar drinkwater aan
520.000 huishoudens. Kwaliteit, gemak, lage kosten, betrouwbaarheid en service staan voorop als het
om onze klanten gaat. In toenemende mate ontwikkelen we nieuwe producten en diensten voor de
zakelijke markt. Ook zijn we nauw betrokken bij waterprojecten in de derde wereld. WML is een
ambitieuze organisatie en werkt met goed opgeleide vakmensen en moderne technologieën. Onze
uitdaging ligt in het garanderen van de drinkwaterkwaliteit en -levering voor alle Limburgers, ook in de
toekomst.
Algemeen
WML heeft de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Daartoe is in 2015 een vijfjarig programma
gestart met het doel om de ‘CO2 voetafdruk’ van WML te verlagen en tevens het ‘klimaatbewustzijn’ van
medewerkers en klanten te verhogen. Wij zijn hiervoor onder andere bezig met het zelf opwekken van
duurzame energie, het verminderen van de CO2 uitstoot van onze bedrijfsvoering en het aanpassen van
ons eigen educatieprogramma. WML is op zoek naar een stagiair(e) ter coördinatie/ondersteuning van
dit programma.
Kernactiviteiten
 Je ondersteunt de programmamanager, draagt zorg dat alle gemaakte afspraken worden
nagekomen en coördineert de interne activiteiten rondom het project;
 Je zorgt voor structuur, bewaakt het proces, signaleert problemen en pakt deze op;
 Je neemt de lead in de (inhoudelijke) uitwerking van één of meer deelactiviteiten in het programma;
denk hierbij aan het ontwikkelen van een communicatietool, het maken van een business case, of
een technische analyse. Voornoemde uitwerking wordt in overleg bepaald afhankelijk van je eigen
interesse en de behoeften van het programma.
Opleiding en competenties
 Je bent derde of vierdejaars student en volgt een technische, bouwkundige, bedrijfskundige of
andersoortige relevante opleiding (bijvoorbeeld communicatie of sustainability).
 Je hebt affiniteit met het thema duurzaamheid;
 Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
 Je hebt een hands-on mentaliteit;
 Ervaring met projectmanagement is een pré;
 Je bent daadkrachtig, analytisch, proactief en initiatiefrijk.
Overige informatie
 De standplaats is Maastricht;
 Je hebt recht op een stagevergoeding en een reiskostenvergoeding;
 De startdatum is 5 september 2016;
 De duur van de stage is minimaal 5 maanden;

Je bent minimaal 2,5 dag beschikbaar, meerdere dagen heeft onze voorkeur.
Heb je nog vragen?
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Erwin de Bruin (programma coördinator WML
Klimaatneutraal) via e.debruin@wml.nl of via telefoonnummer 043 880 8108.
Interesse?
We bieden jou een uitdagende (afstudeer)stage met betrekking tot een interessant programma binnen
een leerzame organisatie. Heb je interesse? Stuur je CV en je motivatiebrief naar vacature@wml.nl.
Omschrijf in deze motivatiebrief kort naar welke inhoudelijke deeluitwerking jouw voorkeur uitgaat.

