STAGIAIR(E)
MARKTONDERZOEK
Ben jij niet bang om contacten te leggen? Ga jij het
gat in de markt vinden waardoor SoLayTec haar
internationale business nóg verder gaat uitbreiden?
Dan hebben wij een interessante afstudeerstage voor
jou! En ook nog eens binnen een organisatie met
supertoffe collega’s!
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SoLayTec, is gevestigd in Eindhoven op het bruisende en innoverende Strijp-T. We zijn onze
activiteiten gestart in 2010 als machinebouwer voor ultrasnelle Automic Layer Depositie. Deze
innovatieve technologie wordt toegepast voor de passivatie van o.a. zonnecellen. SoLayTec is een
dynamische en succesgerichte High Tech organisatie waar mensen met plezier werken. Het succes
van SoLayTec wordt bepaald door de inzet en kwaliteit van haar medewerkers, hun onderlinge
samenwerking, doelgerichtheid en respect.

Jij gaat o.a. een marktonderzoek uitvoeren voor
SoLayTec. Hoe ziet jouw afstudeerstage eruit?
Je kunt denken aan een marktonderzoek naar
nieuwe markten voor de ALD toepassingen en
wat speelt er op dit moment in onze branche op
dit gebied? Zijn er nieuwe behoeftes waar we
op moeten anticiperen voor de toekomst? Heb
jij
een
beter
idee
voor
jouw
afstudeeronderzoek? Wij staan hier uiteraard
voor open!

Marktonderzoek:






Bepalen marktomvang en ontwikkeling;
In kaart brengen concurrentie;
Bepalen SLT-positionering;
Formuleren marketingstrategie;
Schrijven aanbevelingen voor
productontwikkeling en -uitbreiding.

We zijn op zoek naar een stagiair die staat te
popelen om aan de slag te gaan. Je hebt een
pro-actieve houding, bent kritisch ingesteld en
denkt met ons mee. Problemen zijn niks voor
jou, jij bent iemand die in oplossingen denkt! Je
bent creatief en communicatief vaardig en je
hebt bij voorkeur HBO niveau.

Wat bieden wij jou?




Een ambitieuze werkomgeving en nononsense werksfeer;
Ruimte voor creativiteit;
Ruimte voor initiatief;





Een passende stagevergoeding;
10 uur bezigheid, zelfstandig in te
delen;
Afwisseling. Geen dag is hetzelfde.

Voor meer informative neem je even contact op met Lonneke Derijck, HRM officer bij
SoLayTec. Bel, app of mail haar.
Wil je liever direct solliciteren stuur dan je motivatie en CV

Lonneke.derijck@solaytec.com

+31 6 52 04 14 44

