Stage vacature
Afstudeerstage HBO Marktonderzoek
Datum: 05/02/2019

Wat je gaat onderzoeken
Jouw internationale marktonderzoek en strategisch adviesplan geven Coxx de juiste
managementinformatie om haar ambitieuze groeidoelstellingen te kunnen realiseren. In jouw
onderzoek doorgrond je de potentie van diverse markten in verschillende landen binnen WestEuropa.
Jouw advies brengt de organisatie een scherpere focus op de marktsegmenten waar de
organisatie efficiënt en gericht kan uitbreiden. Mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden,
potentiële distributeurs of locaties voor Coxx dochtervestigingen worden afgewogen. Een breed
blikveld, dat verder reikt dan demografische factoren wordt gestimuleerd. de stageperiode werk je
mee in verschillende projecten en word je actief in het proces betrokken. Je rapporteert direct aan
de directie.
Wie wij zijn
Coxx Mobile Systems is gespecialiseerd in lichtgewicht voertuigchassis tot 7,5 ton en slimme
distributieoplossingen voor in en om de stad. Met ruim 100 jaar aan kennis en ervaring, hebben we
onze producten doorontwikkeld tot een modulair pakket, toepasbaar voor diverse doelgroepen.
Dankzij onze innovatieve mobiliteits-oplossingen wordt Coxx gezien als een gamechanger.
Wat wij bieden
Wij bieden een inspirerende werkomgeving in een ambitieus en internationaal groeiend
familiebedrijf. Je maakt deel uit van een enthousiast en deskundig team, waarin ruimte is voor
zelfontplooiing en eigen initiatief. Er heerst binnen onze organisatie een prettige en informele
werksfeer waarin je je snel thuis zult voelen. Stagevergoeding is bespreekbaar.
Wie jij bent
* Student HBO marketing, commerciële economie, bedrijfskunde of International business
* Sterk in de Nederlandse en Engelse taal, Duits en overige talen een grote pré
* Een commerciële instelling zit jou in het bloed
* Je beheerst de MS Office applicaties tot in de puntjes
* Foto- en videobewerking zijn een pré
* Maakt nieuwe kennis snel eigen en onderscheidt hoofd- en bijzaken gemakkelijk
* Je bent zelfstandig, proactief, leergierig en collegiaal
* Voorzien van een wijde, internationale blik
* Kennis van de automotive industrie is een pré
Word jij onze nieuwe collega?
Direct solliciteren of meer informatie via Robert Cox: werkenbij@coxx.nl of tel. 06-41 047 966.
Wij zien je CV en motivatie graag tegemoet!
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