
Stagiaire Management - Supernoud.nl 

 

Weet jij je enthousiasme over te brengen op anderen en zie je in alles mogelijkheden? Dan is dit iets 

voor jou! Wij zijn het gaafste kledingmerk van Den Bosch en omstreken en dragen dit ook uit! Bij ons 

krijg je als stagiaire Management de ruimte om je enthousiasme te gebruiken bij het bekender 

maken van ons merk. Je verdiept je in onze klant. Je benadert hiervoor (nieuwe) klanten en winkels. 

Je gaat op zoek naar nieuwe, gave producten en hebt contacten met inkoop en fabrieken. Je werkt 

aan nieuwe verkooppunten en online kanalen. Je bedenkt leuke acties voor winkels en online 

verkoop en zet deze acties ook op.  

 

Wat ga je doen? 
● Bespreekt de opdracht en maakt een planning 
● Oriënteert je op opdrachtgever/doelgroep/onderwerp 
● Onderzoekt de (potentiële) klant 
● Benadert zelfstandig nieuwe klanten en winkels 
● Zoekt mogelijke nieuwe producten 
● Hebt contact met leveranciers en fabrieken 
● Zet acties op voor winkels en online verkoop 
● Bewaakt voortgang aan de hand van de planning 

 
Wie ben jij? 

● Je bent niet bang voor verantwoordelijkheid 
● Je bent communicatief vaardig  
● Je bent leergierig, nieuwsgierig en wil graag iets moois neerzetten 
● Je denkt in oplossingen in plaats van problemen 
● Je bent trots op je werk 

 
Wat bieden wij jou? 

● Een leerzame stageplek bij het leukste kledingmerk van Den Bosch en omstreken 
● Eigen inbreng en verantwoordelijkheid 
● Mogelijkheid om tussentijds aan je benodigde schoolwerk te werken 
● Professionele stagebegeleiding binnen een klein team medewerkers 
● Goed bereikbaar kantoor in Den Bosch 

 
Over ons 
Kledingcalculator.nl is een bedrijf dat gericht is op bedrijfskleding en het bedrukken en borduren 
daarvan. Met het nieuwe kledingmerk Supernoud willen we Den Bosch en omstreken gaan 
veroveren. Het kledingmerk waar we het over hebben is Supernoud.nl 
 
Contact 
Denk jij dat jij de stagiaire bent die wij zoeken? Mooi! Stuur dan vandaag nog jouw motivatie en wij 
zullen z.s.m. contact met je opnemen! 
Kledingcalculator / Supernoud 
Oude Vlijmenseweg 190D 
5223 GT  ‘s-Hertogenbosch 
073 - 851 64 96 
info@kledingcalculator.nl 
 


