
 

 

 

 

:  
Mind Work Productions is een change agency die zich bezighoudt met verandertrajecten op het gebied van 
leiderschap- cultuur, strategie, innovatie, talent- en traineeprogramma’s. Deze programma’s zijn gericht op 
de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers om op die manier te kunnen bijdragen aan de 
organisatiedoelstellingen. Wij werken voor organisaties zoals Heineken, de Bijenkorf, Ordina, WeTransfer, 
Nestlé en KPMG.  
 

:  
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheid is het managen van de salesfunnel. Jij gaat op zoek naar relevante 
suspects en prospects. Je zorgt voor de juiste opvolging en houd je bezig met het uitnodigen en inplannen 
van gesprekken. Je gaat mee naar klantgesprekken, werkt mee aan pitches en aan het binnen halen van 
nieuwe opdrachten. Als stagiair ben jij onze volwaardige collega en krijg je veel verantwoordelijkheden 
afhankelijk van je eigen proactiviteit. Geen koffie halen en documenten inscannen dus! 
 

• iemand die zich kan vastbijten en niet zomaar los laat met een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

• interesse in persoonlijke ontwikkeling en learning & development; 

• hbo- of wo-denk niveau; 

• je bent minimaal voor 4 maanden 32 uur per week beschikbaar; 

• je toont initiatief en denkt graag in kansen. 
 

• persoonlijke ontwikkeling, deelname aan verschillende trainingen en sessies die je helpen groeien 
niet alleen op het gebied van salesvaardigheden maar ook als professional; 

• invloed op je eigen takenpakket! We denken graag in kansen en mogelijkheden;  

• dagelijks een verse en gezonde lunch; 

• een mogelijkheid om bij goed presteren door te groeien na je stage; 

• stagevergoeding: tussen EUR 225 en 425 per maand. 
 

Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan jouw cv én een kort filmpje van c.a. 2 minuten naar Stan 
(stan@mindworkproductions.com). In het filmpje ben je helemaal vrij om jezelf te laten zien. Wij zijn 
benieuwd naar wie jij bent en wat jouw motivatie is om bij ons te komen werken. Wij zoeken iemand die bij 
voorkeur per direct kan starten. We kijken uit naar jouw reactie!  
 
 


