InMarkt zoekt stagiaires
Zoek jij een leuke stageopdracht in een commerciële en daadkrachtige omgeving? Wanneer jij zoekt
naar die balans van leren ‘on the fly’ en onderdeel uitmaken van een professioneel team en tegelijk
een uitdagende stageopdracht waarmee je jouw studie genoten en docenten verstelt kan doen laten
staan… nou, dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Wie is InMarkt?
InMarkt biedt diensten aan voor lokale ondernemers (supermarkten), retail hoofdkantoren en Amerken die zich lokaal willen onderscheiden en blijven groeien. Wij ontwikkelen loyaliteitsprogramma’s
met als doel: shopper- of merk activatie. Dit betekent dat wij unieke concepten bieden aan onze
klanten zoals acties met van der Valk®, Sesamstraat® of vanuit onze eigen unieke merken.
Veelal staan onze concepten op de winkelvloer gewoon bij jou in de buurt!
Binnen InMarkt hebben wij altijd de pet van onze klant op, zodat we er
samen voor zorgen dat onze diensten lokaal echt het verschil maken.

Stage lopen bij ons
Als stagiaire ga je bijvoorbeeld meewerken in ons Client Support team, waar
je rechtstreeks in contact staat met klanten en gegarandeerd veel leert over
klantcontact, professionele processen (van klantaanvraag, het leveren van
een perfecte service, problemen oplossen, tot afhandeling (retouren) van
een promotiecampagne).
Daarnaast heb je volop kans om ca 1 tot 2 dagen in de week te werken aan
een uitdagend en interessant onderzoek. Bijvoorbeeld:
-

Hoe blijven wij met onze service continue inspelen op de snel
veranderende klantvraag;

-

Hoe kunnen we onze professionele digitale en online morgelijkheden
nader uitbreiden;

-

Welke unieke concept zie jij voor een targeted doelgroep;

-

Hoe kunnen we retail ondernemers nog meer overtuigen van het
belang lokaal het verschil te maken;

Natuurlijk bieden we je naast een superleuke werkervaring en leerplek, tevens voldoende ruimte en
professionele begeleiding om je leer- en ontwikkelpunten vanuit je studie goed in te vullen.

Wat verwachten wij?
•
•
•
•

Je volgt HBO opleiding in de richting van Commerciële Economie, Marketing,
Ondernemerschap & Retail Management, ICT en zoekt een stage voor jouw 3e jaar.
Je stage is minimaal voor een periode van 20 weken.
Je bent enthousiast, pro-actief, oplossingsgericht en beschikt over de nodige humor;
Als stagiaire draai je volop mee in onze bedrijfsprocessen: dit betekent dat je enerzijds niet
aarzelt om mee te denken en jouw inzichten te delen als anderzijds ook je handen uit de
mouwen te steken om ideeën mee waar te maken.

Wat bieden wij?
•
•
•

Een leuke en uitdagende stagetijd in een inspirerende en open werkomgeving
Je maakt onderdeel uit van een snelgroeiende organisatie in een inspirerende branche (retail
en lokale marketing)
Een passende stagevergoeding (bij fulltime stage € 300 per maand)

Solliciteren
Wil je graag stage bij ons lopen? Stuur dan snel een mailtje naar leukenieuwebaan@inmarkt.com of
bel naar 013- 543 24 62 en vraag naar Carl of Gabrielle.
Wij maken graag kennis met je en wellicht loop je met een leuke stageplaats weer naar buiten.

