
Op zoek naar commerciële stagiair(e) voor de 
afdeling Handelsbevordering - 2de semester 
2019 - 

Wie zijn wij ? 
Als Franse Kamer van Koophandel zijn wij hét aanspreekpunt voor Franse bedrijven die de 
Nederlandse markt op willen en andersom. Ons team helpt deze bedrijven door ze te adviseren 
en/of te begeleiden bij hun exportplannen, marktbetreding of het vinden van (potentiële) 
handelspartners. Daarnaast animeren wij een ledennetwerk van Frans-Nederlandse bedrijven 
en professionals door een twintigtal evenementen per jaar te organiseren, zoals 
netwerkborrels, seminars, ronde tafel bijeenkomsten, lunches, bedrijfsbezoeken en een 
jaarlijks gala. Meer informatie over de Franse KvK is te vinden op www.cfci.nl 

Functieomschrijving 
Als stagiaire ondersteun je: 

• de commerciële afdeling bij het behandelen van de verschillende aanvragen van Franse en 
Nederlandse exporteurs die op zoek zijn naar afzetmogelijkheden op de Nederlandse of Franse 
markt. Zo ga je op zoek naar potentiële klanten of handelspartners voor bedrijven, beantwoord 
je vragen van bedrijven, breng je offertes uit. Je schrijft en vertaalt ook artikelen voor de 
nieuwsbrieven en je helpt brochures, informatie op de website en in onze database bij te 
werken en actueel te houden. 

• Je ondersteunt ook de afdeling Evenementen bij de promotie en de communicatie van de 
evenementen. Daarnaast ondersteun je onze communicatie door onze website actueel te 
houden, artikelen te schrijven voor de nieuwsbrief en social media kanalen te onderhouden. 

De nadruk van de stage zal liggen bij de commerciële taken. 

Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een stagiaire die: 

• initiatiefrijk, nieuwsgierig en ondernemend is, goed zelfstandig kan werken en een commerciële  
en pragmatische instelling heeft 

• over minimaal HBO niveau beschikt  
• goed Nederlands schrijft en spreekt  
• Frans spreken is een plus 
• goed functioneert in een kleine organisatie 

Overige informatie  
Wij bieden een stagevergoeding van € 550 netto per maand, gebaseerd op een werkweek van 
40 uur. Let op dat de stageduur minimaal 6 maanden is en dat de student gedurende de gehele 
stageperiode ingeschreven moet staan bij een onderwijsinstelling. 

Interesse? 
Wij ontvangen graag je sollicitatiebrief en CV in het Nederlands. Je kunt deze sturen naar 
cfci@cfci.nl t.a.v Florian Carquillat 

http://www.cfci.nl/
mailto:cfci@cfci.nl


 


