
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stageopdracht:  

marktonderzoek nieuwe productintroductie 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, commercieel ingestelde en leergierige stagiair(e) die als meewerkstage of afstudeeropdracht op de 
Marketing & Sales afdeling van AD International een marktonderzoek gaat uitvoeren ten behoeve van een nieuwe productintroductie.   

De werkzaamheden worden natuurlijk met jou persoonlijk afgestemd op basis van ervaring, kunde en ambities. De belangrijkste uitgangspunten 
van de opdrachten zijn: 

 Uitvoeren marktonderzoek (hypothese, onderzoeksopzet, uitvoer, resultaten en analyse)  

 Eventueel gevolgd door kwalitatief onderzoek middels diepte-interviews 

 Vertalen naar strategisch advies (product positionering en marktbenadering) 

 “Hands on” meewerken aan diverse online- en offline marketing campagnes en support van het account management 

Jouw profiel: 

 Je volgt een HBO opleiding in de richting Commerciële Economie, Marketing, International Business of aanverwant  

 Goede communicatieve en commerciële vaardigheden. 

 Affiniteit met Business-to-Business 

 Je bent gewend met geautomatiseerde systemen te werken (Word, Excel, Outlook) en je steekt graag de handen uit de 

mouwen.  

 Je bent in staat zelfstandig te werken maar schroomt niet om, indien nodig, hulp te vragen. 

Stage duur: 

Wij zoeken een stagiair(e) die circa 5 maanden zijn/haar stage bij ons loopt. Andere stage duur in overleg mogelijk. 

Wie zijn wij? 

AD Waalhaven, onderdeel van AD International, is gespecialiseerd in reinigingsmiddelen voor de industrie en produceert en levert een 

breed scala aan producten, waaronder; op water-en/of oplosmiddel gebaseerde schoonmaakmiddelen en verfstrippers. 

De diversiteit aan reinigingsbehoeften en toepassingen in industriële omgevingen is zeer uitgebreid. Elke industrietak heeft zijn specifieke 

eisen, specificaties en voorschriften. Voor elke soort verontreiniging heeft AD Waalhaven het juiste reinigingsproduct in huis, zelf 

ontwikkeld vanuit de jarenlange ervaring en knowhow in producten en processen. 

De cleaners van AD Waalhaven worden dan ook gebruikt door diverse bedrijven, van lokale werkplaatsen, MKB bedrijven tot aan 

industriële multinationals. Zij kunnen vertrouwen op kundig advies, ondersteuning en een ervaren R&D team. 

Interesse 

 

Wat bieden wij? 

Persoonlijke begeleiding, afwisselend werk en een werkomgeving waar ook jouw mening telt. Een geweldige en uitdagende kans om 

ervaring op te doen bij een internationaal opererend en sterk groeiend chemisch innovatief bedrijf van Nederlandse bodem. De kans om je 

theoretische kennis in de praktijk te brengen. Uiteraard ontvang je een passende stagevergoeding. 

 

Herken je jezelf in bovengeschetst profiel, dan nodigen we je van harte uit om te reageren.  Indien je naar aanleiding van de stage 

vacature vragen hebt, kun je telefonisch contact opnemen met Levina Blijdorp 0167-526979. Sollicitaties richten aan AD International B.V. 

Markweg Zuid 27, 4794  SN HEIJNINGEN t.a.v. Levina Blijdorp of mail naar: l.blijdorp@adinternationalbv.com.  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Kijk tevens ook eens op onze website www.adinternationalbv.com 
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