Bedrijfsprofiel
RANDSTAD Personenschade BV is een jong snelgroeiende organisatie waar veel ruimte is
voor groei en ontwikkeling. Ons team bestaat uit jonge mensen en er is sprake van een
informele cultuur. RANDSTAD Personenschade BV is tevens een multiculturele organisatie,
met deskundigen die veel ervaring hebben opgedaan in de praktijk van letselschade en
interculturele communicatie. Randstad Letseladvies werkt met een team van mensen die
naast Nederlands vaak ook één of meerdere niet westerse talen beheersen. Dit zijn onder
andere Russisch, Bulgaars, Turks, Arabisch, Pools en Engels. Door het spreken van de taal en
het begrijpen van de cultuur van de cliënten is er sneller een vertrouwensband. Al deze
kenmerken maken onze organisatie zeer toegankelijk voor allochtone slachtoffers in
Nederland.

Functiebeschrijving
Wij zijn op zoek naar HBO stagiaires voor onze vestigingen in Den Haag, Rotterdam, Utrecht
en Amsterdam. De functie betreft 32 uur per week. Wij bieden je een uitdagende
meeloopstage binnen een jonge organisatie waar jij veel ervaring kunt op doen binnen jouw
vakgebied. De volgende aspecten zullen van pas komen tijdens je meeloopstage.






Diverse marketingacties (o.a. netwerken, contacteren van bedrijven,…)
Naamsbekendheid vergroten
PR en publiciteit
Het opmaken van een rapport met alle commerciële activiteiten.
Het voeren van gesprekken door de hele organisatie heen om werkwijzen te
achterhalen

Functie eisen
 Je bent een 3e of 4e jaars hbo- student, richting Marketing, Commerciële Economie of
bedrijfseconomie..








Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Je bent proactief en accuraat;
Het juridische aspect van commerciële contracten vind je interessant
Open minded voor andere culturen
SEO tools

Waarom bij ons stage lopen?







Goede begeleiding van een deskundig manager
Werken in een jong team
Korte communicatielijnen
Een leuke uitdagende stage met veel vrijheid en diepgang;
Voldoende mogelijkheden voor eigen ontwikkeling
marktconform stagevergoeding

Voor meer informatie kun je kijken op onze site www.letseladvies.nl
Heb jij interesse in deze vacature stuur dan je CV en je motivatiebrief naar s.yilmaz@interfocus.nl.
Contactgegevens

Vestiging

contactpersoon

Adres

Amsterdam

S.Yilmaz

Rotterdam

S.Yilmaz

Utrecht

S.Yilmaz

Den-Haag

S.Yilmaz

Tussen Meer 1B
Dordtselaan
32A
Ondiep
Zuidzijde 6
Rijswijkseweg
582

Postcode en
plaats
1068 EX
Amsterdam
3073 GC
Rotterdam
3551BW
Utrecht
2516HV
Den Haag

Telefoonnummer
088 808 78 93
088 808 78 93
088 808 78 93
088 808 78 93

