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Stagiair Marktonderzoek
Organisatie
Modulen & Engineering Menzing is systeemleverancier op het gebied van mechanische
systemen. Met vestigingen in Nederland en Tsjechië leveren wij compleet geassembleerde en
geteste complete systemen aan toonaangevende OEM-bedrijven in Europa.
Wij zijn op zoek naar een stagiair of afstudeerder op HBO-niveau die de opleiding Technische
Bedrijfskunde of Commerciële Economie volgt. Je krijgt professionele begeleiding van onze
ervaren marketing specialisten.

Functie
Voor je opdracht ga je op zoek naar potentiele producten (ideeën) welke we eventueel kunnen
gaan toevoegen aan onze eigen merken Hama/Sieger.
Voor deze beide bovengenoemde merken hebben we ruim een jaar geleden de keuze gemaakt
om de producten alleen via e-commerce in de markt te brengen. Dit is succesvol en nu willen we
aanvullende producten gaan toevoegen echter moet eerst onderzocht worden of deze producten
geschikt zijn. Daarom moet een marktonderzoek uitgevoerd worden waarbij de stakeholders in
kaart moeten worden gebracht. Tijdens je opdracht werk je in een team samen met collega’s
onder leiding van een leidinggevende. Je moet goed kunnen samenwerken en ideeën goed tot
uitvoering kunnen brengen. Natuurlijk moet je ook je eigen creativiteit aan kunnen spreken en
zorgvuldig en georganiseerd kunnen werken.

Functie eisen
We verwachten van je dat je een opleiding volgt op HBO niveau-Technische bedrijfskunde of
Commerciële Economie. Je hebt een praktische en technisch inhoudelijke instelling, een proactieve werkhouding, verantwoordelijkheidsgevoel, bent communicatief vaardig en leergierig,
kunt goed samenwerken en bent resultaat- en klantgericht.

Aanbod
Je krijgt de kans om ervaring op te doen bij een uitdagende, dynamische en innovatieve
werkomgeving met een open cultuur en volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en
eigen inbreng.

Solliciteren
Stuur je CV naar m.geerdink@menzing.nl

