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TP Europe zoekt de beste kandidaat voor de functie van

Marketing & Sales Stagiair
Wat is je opdracht?
Ben jij een ambitieuze student die inzicht wil krijgen in 
zowel marketing- als salesfunctionaliteiten, dan is dit de 
stage voor jou! TP Europe is op zoek naar een nieuwe 
Marketing & Sales stagiair die onze business vooruit 
helpt door samen te werken met ons Business en Sales 
team in een zeer multifunctionele rol. Tot de taken 
behoren het assisteren bij onze Marketing en Sales 
activiteiten, waaronder het opzetten van bijvoorbeeld 
een marketing campagne, het uitvoeren van 
marktanalyses en het zoeken naar evenementen en 
marketing mogelijkheden. De Marketing & Sales stagiair 
zal verantwoordelijk zijn voor het leveren van 
vooruitzichten aan de sales afdeling, het toepassen van 
hun  marketing kennis, het ondersteunen van het team, 
en het aanbrengen van nieuwe ideeën.

Wat breng je daarvoor mee?
- Lopende Marketing of Sales gerichte opleiding
  (MBO/HBO/WO), of gelijkwaardig;
- Kennis van basis marketing principes;
- Creatief en probleemoplossend vermogen;
- Het vermogen om zelfstandig te werken;
- Enthousiast over technologische ontwikkelingen in
  combinatie met goede computer (MS Office/
  AdobeCreative) vaardigheden;        
- Uitstekende schriftelijke en verbale 
  communicatie vaardigheden. 
  Minimaal Nederlands & Engels ; 
- Bereid om het beste van jezelf te geven.

Wat krijg je er voor terug?
Wij bieden een mooie stageplek in een jong bedrijf 
met groeipotentie in een sector die alsmaar 
belangrijker wordt. Er is veel ruimte om je eigen 
inzichten toe te passen en iets op te bouwen. Tevens 
bieden wij een passende stagevergoeding.  

Waar ga je dit doen?
TP Europe is een Nederlands bedrijf dat 
emissiemanagement en -diensten, detectie en rapportage 
van emissies volgens nationale en internationale normen 
levert aan klanten in de (petro) chemische sector. Denk 
hierbij aan raffinaderijen, offshore platforms en 
tankterminals.  Wij zijn wereldwijd expert op het gebied 
van emissiemonitoring en emissiebeheer. Wij beschikken 
over de meest geavanceerde apparatuur voor 
gedetailleerde en nauwkeurige metingen, met 
gecertificeerd, goed opgeleid personeel voor deskundige 
analyses en advies. Tevens hebben wij een zelf 
ontwikkelde gespecialiseerde Asset Integrity Management 
software waarin alles inzichtelijk is voor onze klanten.

Met onze expertise zorgen wij niet alleen voor veilige 
installaties met het beste rendement maar ook voor een 
veilige omgeving en een beter milieu door het voorkomen 
van de uitstoot van gevaarlijke stoffen. TP Europe is 
wereldwijd actief en heeft vestigingen in Nederland, 
Azerbeidzjan, Litouwen en Curaçao.

Enthousiast?
Stuur dan je cv naar: andres.alconchel@tpeurope-em.com

Wat dit te maken heeft       
met je nieuwe 
stageplek ?
Aarzel niet en stuur ons je CV!


