
Project- en Managementondersteuning STAGE 

Change people’s lives, and your own 

Wie zijn wij: 

Het Inner Beauty Retreat is een vijfdaags retreat wat – en we overdrijven niet – levens 
verandert. Met meditatie, breathwork en super effectieve workshops (van The Power of 
Your Intuition tot Mind Reprogramming) verbinden deelnemers opnieuw met wie ze 
werkelijk zijn vanbinnen en leren ze de beste tools om altijd over innerlijke rust en kracht 
te beschikken. We doen dit als onderdeel van een grotere missie: zoveel liefde, innerlijke 
rust en geluk op de wereld brengen dat dit het nieuwe normaal wordt en we in harmonie 
leven met onszelf, elkaar en de aarde. 

Wat ga je doen? 

Je kerntaken bestaan grotendeels uit managementondersteuning, projectondersteuning 
en customer service. Ook ga je je bezighouden met de organisatie van de retreats en ons 
membership (Inner Beauty Tribe). 

Denk aan het regelen van producten en diensten voor retreats en het membership, 
emails beantwoorden van klanten en het ondersteunen van het team in dagelijkse taken. 

Een overzicht van je werkzaamheden: 

• Organiseren: Ondersteunen met de organisatie van retreats en The Inner Beauty 
Tribe. Je helpt mee ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.  
Je zorgt dat welkomstcadeautjes worden toegestuurd, je zorgt voor een overzicht 
wanneer deelnemers aankomen op het retreat, je zorgt dat producten die we 
nodig hebben besteld worden, je boekt vluchten voor Mayke en zet 
nieuwsbrieven klaar voor verzending.  

• Structureren van taken en projecten. Je zorgt voor structuur in de Dropbox, 
Asana en andere programma’s die we gebruiken. Je doet dit door mappen op te 
schonen en een duidelijke structuur aan te brengen in het programma.  
Je zorgt voor draaiboeken voor een retreat en een maandoverzicht van de 
content voor The Inner Beauty Tribe. 

• Je beantwoordt de email van de klantenservice. Je zorgt dat klanten zich 
gehoord voelen en geeft hen antwoorden en denkt mee als zij praktische vragen 
hebben over bijvoorbeeld de retreats. 

• Contact houden met locaties waar we onze events organiseren. Je regelt 
bijvoorbeeld aankomsttijden, regelt de masseur voor de deelnemers en zorgt dat 
de yoga docente weet wanneer ze moet komen.                      

• En er is ruimte voor jouw eigen inbreng. 
 

Jij bent: 

Een topper. Iemand die: 

• Positief in het leven staat 
• Zelfstandig kan werken 
• Goed kan regelen en dingen voor elkaar kan krijgen 
• Gestructureerd kan werken maar ook een beetje flexibel is. 
• Goed Nederlands schrijft en redelijk Engels kan lezen en schrijven. 



• Super gemotiveerd en leergierig is 
• Geïnteresseerd is in de ‘nieuwe wereld’, waarmee we zowel de snel 

veranderende onlinewereld bedoelen, als de nieuwe wereld waarin persoonlijke 
ontwikkeling en betekenisgeving een onmisbaar onderdeel zijn.  

• Wil ontwikkelen. Niet alleen help je met deze stage het leven van anderen mooier 
te maken (en dat levert karmapunten op), ook is het een mega dikke investering in 
je eigen geluk en welzijn. 

Het is noodzakelijk dat je zelf een laptop hebt. Het maakt niet uit waar je woont. We 
hebben geen kantoor, dus je werkt zelfstandig vanuit huis of co-working spots. We 
begeleiden jou tijdens je stage via wekelijkse Zoom calls. 

Daarom moet je zelfstandig kunnen werken en intrinsiek gemotiveerd zijn. Je bent vrij om 
je werkdagen in te vullen zoals je wilt, as long as you get the job done. Of je dus om 09.00 
uur wilt beginnen of om 11.00 uur en later wilt eindigen, is helemaal aan jou. 

Daarom zoeken we iemand met een bepaalde mate van zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid.  

Wat bieden wij 

Een bijzondere stage waarin je bijdraagt aan het geluk van anderen en zelf ook veel leert 
over persoonlijke ontwikkeling. 

Je ontvangt een stagevergoeding van €200/maand én deelname aan een retreat naar 
keuze (t.w.v. €1888 - € 2222! De werkelijke waarde is, volgens onze deelnemers, vele 
malen hoger). 

Are you the one? 

Voldoe jij helemaal aan het profiel en lijkt het je te gek om bij ons je meewerkstage te 
lopen? Ben je vanaf september 2022 beschikbaar voor 6 maanden of langer? 

Solliciteer door je motivatie en CV te mailen naar nadieh@innerbeautyretreat.com. We 
kijken uit naar jouw sollicitatie! 

 

 

Liefs,  

Mayke // Inner Beauty Retreat 


