Bedrijfsprofiel
De “Kamer van Koophandel Nederland & Turkije” is opgericht met als doel om de
internationale handel tussen Turkije en Nederland te stimuleren als een non‐profit
organisatie. Nederland en Turkije hebben inmiddels 400 jaar diplomatieke betrekkingen met
elkaar.
Mede daardoor zijn Nederlandse bedrijven één van de grootste groep investeerders in
Turkije. Verder biedt Turkije enorm veel mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers
aangezien de Turkse economie een van de snelst groeiende is in de wereld. Helaas zijn heel
veel Nederlandse bedrijven hier nog niet van op de hoogte of vinden zij de stap te groot om
te investeren in Turkije.
Hier komt onze organisatie in actie. Wij willen de brug vormen tussen Nederland en Turkije.
Onze organisatie is opgericht om een groot netwerk te vormen die uit een groep met
belangen in de handel tussen Nederland en Turkije bestaat. Verder dient het als
informatieplatform voor iedereen die interesse heeft om te investeren in Turkije. Wij
hebben de expertise in huis om u te helpen om de grote stap te maken.

Functiebeschrijving
Wij zijn op zoek naar HBO stagiaires voor onze vestigingen in Istanbul en Izmir. De functie
betreft 32 uur per week. Wij bieden je een uitdagende meeloopstage binnen een jonge
organisatie waar jij veel ervaring kunt op doen binnen jouw vakgebied. De volgende
aspecten zullen van pas komen tijdens je meeloopstage.






Diverse marketingacties (o.a. netwerken, contacteren van bedrijven,…)
Naamsbekendheid vergroten
PR en publiciteit
Het opmaken van een rapport met alle commerciële activiteiten.
Het voeren van gesprekken door de hele organisatie heen om werkwijzen te
achterhalen

Functie eisen
 Je bent een 3e of 4e jaars hbo‐ student, richting Marketing, Commerciële Economie
of bedrijfseconomie..
 Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
 Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
 Je bent proactief en accuraat;
 Het juridische aspect van commerciële contracten vind je interessant
 Open minded voor andere culturen
 SEO tools

Waarom bij ons stage lopen?







Goede begeleiding van een deskundig manager
Werken in een jong team
Korte communicatielijnen
Een leuke uitdagende stage met veel vrijheid en diepgang;
Voldoende mogelijkheden voor eigen ontwikkeling
marktconform stagevergoeding

Voor meer informatie kun je kijken op onze site www.kvknederlandturkije.nl
Heb jij interesse in deze vacature stuur dan je CV en je motivatiebrief naar s.yilmaz@inter‐
focus.nl.
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