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Of je nu een individu bent met een droom of een bedrijf met een missie, we helpen je om je doelen te 
overstijgen in sales, service & klantcontact prestaties door: 
 

 Training, Coaching & Advies door Pieterman Training 
 Selecteren van jouw klantcontact talenten op strategisch, tactisch en operationeel niveau 

door Pieterman Staffing 
 Het opzetten en uitvoeren van klantcontact optimalisatieprojecten door Pieterman Projects 

 
 
Wij geloven in één ding: ALLES = SALES. Of je nu achter de receptie werkt bij een ziekenhuis of je bent 
relatiebeheerder in een commerciële functie. Uiteindelijk draait het om resultaat dat passend is bij de 
missie en visie van onze klanten.  
 
 
Dit uit zich in onze missie; Premium & sincere customer experience for every individual worldwide. Wil jij 
het klantcontact in Nederland op een extreem persoonlijk niveau brengen? En wil jij organisaties helpen 
om waarde toe te voegen voor hun klanten en de klanten van hun klanten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
 
Hoe ziet een stage er bij ons uit?  
 
Wij bieden een stage waarin je als sales & marketing-expert een waardevolle bijdrage levert aan het op 
een extreem hoog niveau brengen van de kwaliteit van klantcontact in Nederland. Je biedt 
ondersteuning aan de afdeling Sales & Marketing waarbij de voornaamste werkzaamheden bestaan uit 
organiseren van evenementen, opvolging van deelnemers, website, social media, content marketing, 
ondersteuning van projecten als de Volvo Ocean Race.  
 
Voor jouw specifieke stage-opdracht zijn volop mogelijkheden. Gedurende jouw stage periode zal jij 
samen met onze afdeling Sales & Marketing adviezen op communicatie gebied uitbrengen naar 
management en directie. Daarbij draag je bij aan de ontwikkeling van interne en externe 
communicatieuitingen.  
 
 
JIJ  
 

 hebt goede sociale vaardigheden en bent een teamspeler die makkelijk contacten legt 

 kunt goed zelfstandig werken  

 hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid  

 vindt het leuk om pakkende teksten voor verschillende doelgroepen te schrijven  

 hebt affiniteit met social media 

 bent creatief en enthousiast  

 kunt je vinden in de kernwaarden van Pieterman 

 
 

STAGIAIR SALES EN MARKETING | HBO 
 

https://pieterman.com/trainingen/
https://pieterman.com/staffing/
https://pieterman.com/projects/
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Je herkent jezelf in de Pieterman D’S, de kernwaarden van onze organisatie 
 
 
DRIVE     want je bent energiek en gaat door waar anderen stoppen  

DANCE    want je bent een echte teamplayer, en stemt zaken met elkaar af  

DARE     want je durft, doet en hebt een gezonde dosis lef  

DELIVER    want je doet wat je moet doen en levert resultaat  

DISTINGHUISH   want je bent anders en weet je te onderscheiden  

DAZZLE    want je inspireert en bent “amazing” 

 
 
 
 
Dean Olsthoorn 
Waar een wil is is een weg! Tijdens je stage bij Pieterman zijn de 
ontwikkelingsmogelijkheden oneindig, zolang je maar zelf het initiatief 
neemt om alles te doen om je doel te bereiken. Je wordt uitgedaagd om 
het beste uit je zelf te halen. Je kan achteraf terugkijken op een leerzame 
periode waarin je jezelf hebt overtroffen met behulp van alle collega’s die 
open staan om jou te helpen met het bereiken van jouw einddoel.  
 
 
 

 
 Jonas van Vugt 

Stage lopen bij Pieterman drukt een stempel op je leven. Dit begint 
vanaf de eerste stap die je hier binnen zet. Wanneer je terugkijkt op 

de stage periode, merk je dat je enorme stappen hebt gezet in je 
persoonlijke ontwikkeling. Dit komt door de bedrijfscultuur en 

mogelijkheden bij Pieterman. Ben je nou ook zo benieuwd hoe dat is? 
Are you ready? Ik adviseer je om op gesprek te komen bij Pieterman. 

 
 

 
WIJ  

 

 bieden je een interessante stage in een organisatie die continu in beweging is  

 leren je je eigen ambities concreet in kaart te brengen en hier doelgericht naar toe te werken  

 geven je de kans met alle facetten van het communicatievlak kennis te maken en daarbij te 

ondersteunen, waarbij je uiteraard aan onze trainingen deel mag nemen 

 bieden je professionele begeleiding  

 geven je een representatieve stagevergoeding per maand bij een fulltime stage 

 
 
 
 
 
GRIJP JIJ DEZE UITDAGING VOL OVERTUIGING AAN?? 
 
Reageer door je motivatie en CV op te sturen naar staffing@pieterman.com  

 


