Stage bij de Kamer van Koophandel Nederland & Turkije in Istanbul.
Ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende stage in een internationale en dynamische omgeving? Dan zijn
wij op zoek naar jou! Onze kantoren bevinden zich zowel aan de Europese als Aziatische kant van Istanbul
en we zijn op zoek naar een enthousiaste meewerkstagiair om ons team te komen versterken.
Wie zijn wij?
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.
Wat wij bieden:
•
•
•
•
•
•

Een super leerzame stageperiode binnen een jong en dynamisch bedrijf;
Goede begeleiding;
Voldoende mogelijkheden voor eigen ontwikkeling;
Het voorbereiden, uitvoeren en organiseren van marketingactiviteiten;
Het opmaken van een rapporten betreft alle commerciële activiteiten;
Reis- en onkostenvergoeding.

Wat vragen wij:
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal hbo-werk- en -denkniveau; in een commerciële richting;
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
Goede communicatieve vaardigheden, creatief en een echte doorzetter;
Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
Internationaal en multicultureel georiënteerd;
Beheersing van SEO tools;
Beschikbaar voor 32 uur per week.

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Stuur dan jouw persoonlijke
motivatie en curriculum vitae (incl. foto) op naar leyla.demos@kvknederlandturkije.nl. Heb je vragen? Dan
kun je direct contact opnemen met mevrouw Leyla de Mos op het telefoonnummer +90 535 662 80 46.

