Stagiair(e) Marketing Bedrijfswagens
Wil jij meewerken op de bedrijfswagen afdeling bij een de grootste importeurs van Nederland en
helpen ons verder te groeien richting de nummer 1 positie? Lees dan snel verder en dan zoeken wij
jou!
Functieomschrijving:
Hoe ziet een dag van een stagiair eruit op de afdeling Marketing Bedrijfswagens? Het is onder andere
jouw taak om vragen van dealers te beantwoorden omtrent alle verschillende aspecten van Ford
Bedrijfswagens. Je assisteert de Brand Managers met verschillende werkzaamheden, zoals het maken
van concurrentievergelijkingen of bij het maken van brochures en prijslijsten.
Wij bieden een stage met veel vrijheid, geven jou de verantwoordelijk en het vertrouwen dat daarbij
hoort. We bieden je de ruimte om mee te werken binnen een internationale organisatie, jezelf te
ontwikkelen maar bovenal om jezelf te zijn!
Maar wat is hier zo leuk aan? Het antwoord van een stagiair: “Het leukste aan mijn werkzaamheden
vind ik dat alles in verband staat met auto’s en je echt de kans krijgt om jezelf te bewijzen en
volwaardig mee te draaien binnen het team. Daarnaast vind ik het research doen op dit gebied erg
leuk. Daarnaast is de interactie met dealers erg leerzaam en afwisselend waardoor iedere dag anders
is”.
Een aantal van je taken zullen zijn:
• Uitvoeren van diverse marktonderzoeken ter ondersteuning van marketingcampagnes
• Beantwoorden van dealervragen en hen adviseren
• Productinformatie verschaffen aan dealers
Ondersteuning bij events
Dit breng jij mee:
• HBO CE of vergelijkbare richting, HTS-Autotechniek of IVA;
• ‘Hands on’ mentaliteit
• Zelfstandigheid
• Goede en vlotte spreek- en schrijfvaardigheid van de Nederlandse en Engelse taal;
• Goede computervaardigheden, voornamelijk Excel, Word en Outlook;
• Initiatiefrijke en leergierige persoonlijkheid;
• Rijbewijs B is een pre.
Wat krijg je ervoor terug?
• Alle ruimte voor eigen initiatief en veel eigen verantwoordelijkheid
• Onderdeel uitmaken van een team met leuke collega’s
• Een stagebegeleider die echt de tijd voor je neemt, met veel werkervaring om mee te
sparren
• Genoeg ruimte om jezelf optimaal te ontwikkelen
• Een informele werksfeer
• Stagevergoeding van €500,- bruto per maand
Laat ons weten waarom jij onze droom kandidaat bent en stuur jouw CV
Email: azwaneve@ford.com
Tel. (+31)205044756

