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Vacature: Stage HBO Commercieel – International Business  

 

Zoek jij een veelzijdige stageplaats op niveau en doe jij de opleiding International Business, 

Commerciële Economie of een soortgelijk, dan hebben wij dé stage voor jou!  

Voor onze sales en marketing afdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste en leergierige 

stagiaire. Naast het uitvoeren van alle voorkomende sales werkzaamheden, is er de mogelijkheid 

voor projecten of opdrachten. Samen met je collega’s ben je werkzaam op veel verschillende 

facetten. Jij  krijgt energie van het uitvoeren van verkoop en marketing activiteiten.  

 

De organisatie 

 

Wij geloven in een wereld waar schoon en veilig (drink)water voor iedereen toegankelijk is. Dit 

doen wij door dagelijks, met een professioneel en gemotiveerd team, te werken aan de 

(door)ontwikkeling van ultrafiltratie producten. Deze producten worden wereldwijd voor 

verschillende toepassingen verkocht, van kleine luchtbevochtigers tot grote installaties voor het 

gehele drinkwater van o.a. hotels en ziekenhuizen.  

 

Waar kom jij te werken? 

Het sales en marketing team waar jij in terecht komt bestaat op dit moment ut 4 collega’s die al veel 

kennis hebben van de producten en jou helemaal mee kunnen nemen in het werk. Jij ondersteunt 

voor zowel de Nederlandse als de buitenlande klanten. Dit doe je vanaf kantoor, waar jij uiteraard 

van alle benodigde tools wordt voorzien, inclusief goede koffie en vers fruit! Vanwege de korte 

lijnen in de organisatie wordt jou input als enorm waardevol gewaardeerd en waar mogelijk direct 

toegepast.  

Hoe ziet jou dag eruit? 

In de ochtend verstuur je offertes voor nieuwe projecten. In de middag ben je lekker bezig om de 

online activiteiten weer strak op de kaart te zetten. Tussendoor spring jij bij voor de 

voorbereidingen van een nieuwe grote opdracht! Kortom een divers, uitdagend en heel interactief 

takenpakket.  

Projecten: 

Om onze internationale ambities verder waar te kunnen maken zoeken wij iemand die zich volledig 

vast durft te bijten in één van onze nieuwe marktgebieden: 

- Glas en tuinbouw ; help jij mee om deze sector volledig energieneutraal te krijgen? 

- Maritiem ; Schoon en veilig water aan boord van alle schepen wereldwijd, stop het gebruik 

van plastic, gefilterd water is dé oplossing!  

- Hotels in Indonesië; spreek jij goed Engels of zelfs Indonesisch en sta je al helemaal in de 

startblokken om een reeds gedaan marktonderzoek om te zetten in een acquisitie traject? 

Dan horen wij dat graag. 

 

Afhankelijk van jou ambities en wensen kunnen wij een project in overleg met jou helemaal vorm 

gaan geven.  
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Herken je jezelf hierin? 

• HBO opleiding in een commerciële richting; 

• commerciële ervaring vanuit een stage is voldoende; 

• woonachtig in regio Zelhem/Doetinchem 

• je bent beschikbaar in 2022  

• affiniteit met techniek is een pré. Het is wel prettig als je geïnteresseerd bent in de producten 

omdat je hier dagelijks mee bezig bent! 

• Spreek jij een taal anders dan Engels of Duits, dan is dat een pré 

 

Wat bieden wij? 

• Een stage bij het leukste bedrijf van de Achterhoek 

• Informele en ontspannen sfeer 

• Uitdagende opdrachten 

• Stagevergoeding van € 350,- per maand 

Interesse? 

Ben jij heel nieuwsgierig geworden, maar heb je nog wel een aantal vragen? Laat het mij dan vooral 

weten door te mailen of bellen naar info@pb-international.com of 0314-621465.  
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