Stagiair(e) Product management ETP
Het ETP team is een bijzonder team! In onze vroeg 19e-eeuwse villa in
Driebergen gonst het de hele dag. Het bruist van actie: creativiteit en
ontwerp, slim kraken van complexe vraagstukken, productie maken
(letterlijk & figuurlijk), veel service en advies aan alle klanten en hun
medewerkers. En veel plezier, met elkaar, in het werk en in dat wat wij
voor de klant bereiken.
Ons doel? Trotse medewerkers bij de klant, die blij zijn met hun mooie
bedrijfskleding.
Hoe we dat doen? Met passie, commitment en respect.
ETP werkt voor gerenommeerde klanten zoals Johan Cruijff ArenA,
Efteling, Waldorf Astoria, ABN Amro, Holland Casino, TUI, T-Mobile &
Monuta uitvaartverzorging.
Loop je stage bij ETP dan kun je dat met eigen ogen
aanschouwen. Je draait mee op de energieke Product
Management afdeling. Daar komen alle onderdelen van het
productieproces van bedrijfskleding voorbij. De stagiaire
rapporteert direct aan de Product Manager en wordt
natuurlijk goed begeleid en ondersteund. Het assortiment
dat geproduceerd wordt door ETP is erg breed; dames- en
herenkleding, zowel casual als confectie. De productie vindt
plaats zowel in het Verre Oosten als in Europa.

De stagiair(e) draagt hier een steentje aan bij en rapporteert
direct aan de Product Manager. Hierbij word je natuurlijk
goed begeleid en ondersteund. Een greep uit de diverse
werkzaamheden:
• Doormeten en beoordelen van monsters
• Onderzoek & implementatie naar duurzame oplossingen
• Inkoop fournituren en stoffen a.d.h.v. documentatie
• Bewaken van levertijden fournituren en stoffen
• Onderhouden van contact met de leveranciers en
agenten in de diverse productielanden
• Diverse werkzaamheden m.b.t. de logistieke afhandeling

Is jouw opleiding AMFI, Fashion & Textile Technologies of TMO en ben jij op zoek naar een stageplek?
Solliciteer dan bij ETP en zorg voor een mooie persoonlijke groei!
Mail je CV en motivatie rechtstreeks naar Michelle.van.Bokhorst@etp.nl
Heb je vragen? Neem dan contact met Michelle op door te bellen naar 030-6981090

