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STAGE BUSINESS DEVELOPMENT 

             CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCE PAYS-BAS 

Heb je altijd al willen bijdragen aan de internationale handel tussen Nederland en Frankrijk? 

Wij hebben de perfecte stage voor je!   

De Franse Kamer van Koophandel in Nederland (CCI France Pays-Bas) heeft meer dan 200 bedrijfsleden 

uit verschillende sectoren. Al sinds 1979 is het haar missie om de handel tussen Frankrijk en Nederland 

te bevorderen en de Frans-Nederlandse zakenrelaties te versterken.  

Zo verleent de Franse Kamer van Koophandel in Nederland diensten aan bedrijven en andere 

organisaties met advies voor internationale ontwikkeling, het zoeken van partners, marktonderzoek 

en meer. Daarnaast onderhoudt de Franse Kamer van Koophandel haar ledennetwerk door een 

twintigtaal verschillende soorten evenementen te organiseren per jaar, zoals themaseminars, 

debatlunches en netwerkborrels.  

De Franse Kamer van Koophandel is een link van een netwerk van bedrijven (van groot tot klein, 

nationaal of multinationaal), overheidsinstellingen, ambassades en andere organisaties die een band 

hebben met Frankrijk en/of Nederland.  

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Als stagiaire commercieel attaché op de afdeling handelsbevordering heb je een breed takkenpakket. 

Je zult de vrijheid krijgen om je prioriteiten zelf te stellen binnen het kader dat door de stagebegeleider 

wordt gelegd : 

 Business Development : 

o Advies geven aan bedrijven voor hun internationale ontwikkeling; 

o Uitvoeren van verschillende soorten missies om klanten en zakenpartners te vinden 

voor bedrijven; 

o Binnenkomende aanvragen van Franse en Nederlandse bedrijven behandelen; 

o Offertes maken, facturen sturen. 

 Business Intelligence : 

o Zakelijke kansen in het oog houden; 

o De economische trends volgen; 

o Het in kaart brengen van het ondernemingsklimaat in Frankrijk en Nederland; 

o Relevante beurzen en tentoonstellingen te identificeren; 

o Een maandelijkse nieuwsbrief schrijven om Franse bedrijven bewust te maken van het 

potentieel van de Nederlandse markt. 

PROFIEL VAN DE STAGIAIRE 

 Nederlandstalig en Franstalig  

 WO of HBO opleiding gericht op economie, bedrijfskunde, geesteswetenschappen, 

maatschappij- en gedragswetenschappen, 

 Initiatiefrijk, nieuwsgierig en ondernemend, 

 Zelfstandigheid en een pragmatische en commerciële instelling. 

SOLLICITEREN 

Als je wilt solliciteren op deze mooie stageplek of vragen hebt dan kun je een mail sturen naar het 

volgende email adres : s.craenen@cfci.nl 
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