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Opdracht

In deze stageopdracht ben je mede verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de

verkoopprocessen in de binnendienst van Lanova Laadpalen. Vele hands-on taken in een klein

bedrijf. Van sales, planning, logistiek tot administratie. Daarnaast onderzoek je de markt en

maak je plannen om commerciële kansen te benutten.

 

Jouw succes

Als ambitieuze collega pas je goed binnen ons jonge team en beschik je over:

·       Een commerciële houding;

·       Technische kennis;

·       Goede communicatieve vaardigheden;

·       Affiniteit met de branche;

·       Kennis van Microsoft Office;

·       Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

·       Woonachtig op een bereisbare afstand van Enter.

 

Over Lanova Laadpalen

Lanova Laadpalen biedt particuliere en zakelijke klanten een totaalpakket van slimme

laadoplossingen. Van een, volledig naar wens samen te stellen, laadpaal op maat tot kabels en

accessoires. Tevens ondersteunen wij onze relatie met advies, installatie en snelle

storingsdienst. Want Lanova staat voor service, gemak en alle vrijheid om op uw eigen manier te

profiteren van de voordelen van elektrisch rijden. Onderweg naar een zorgeloze

toekomst met Lanova!

 

Wat bieden wij jou?

  Een leerzame en boeiende stageplek

  Een informele en fijne sfeer op jouw stageplek

  Passende stagevergoeding

  Doorgroeimogelijkheden na afronding van je opleiding

 

Enthousiast? Stuur je motivatie naar Sanne Buitenhuis (s.buitenhuis@lanovalaadpalen.nl).

Vragen? Bel ons gerust! 088 - 011 03 01

 

 

LET 'S  CONNECT


