Stagiair(e) Marketing Personenauto´s
Zijn de woorden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, variërend en gezelligheid de belangrijkste
elementen die jij zoekt in een stage? Dan zoeken wij jou!
Team marketing personenauto’s:
Dit is de afdeling waar de Brand Managers werken aan alle aspecten van personenauto’s – van
brochures tot prijzen, specificaties en communicatie. Het is, zonder twijfel, een van de meest
dynamische afdelingen binnen Ford Nederland.
Functieomschrijving:
Hoe ziet een dag van de stagiair(e) marketing personenauto’s eruit? Met een kop koffie of thee neem
je de dag door met jouw stagebegeleider. Je kijkt naar lopende acties en prijzen van verschillende
modellen. In de ochtend werk je bijvoorbeeld aan een nieuwe brochure of prijslijst. Na de lunch het
analyseren van verkoopgegevens of het aanbod van de concurrent.
Je krijgt verschillende taken van de manager en jouw stagebegeleiders. Deze kunnen verschillen van
het maken van een concurrentieanalyse tot het controleren van een nieuwe brochure die in
ontwikkeling is. Zo is iedere dag anders.
Wat is hier zo leuk aan?
Een antwoord van een voormalig stagiair: “Het team waarmee je werkt is jong en dynamisch. Ik word
behandeld als volwaardig teamlid en er is altijd ruimte voor vragen en gezelligheid. Elke taak die ik
krijg is een uitdaging. Tevens krijgen wij als stagiaire de mogelijkheid om te rijden in de nieuwste
modellen van Ford”.
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

