
Stagiair(e) Project Management ETP

Is jouw opleiding TMO, Bedrijfskunde (2e jaars) of in deze richting 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 claudia.beke@etp.nl

WERKEN BIJ ETP: EEN GEWELDIGE ERVARING 

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. Nu tijdens corona werken we meer thuis, maar dat mag de pret niet drukken! 

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 Project Management 
afdeling. Op deze afdeling ben je een echte ‘spin in het web’ waarbij geen dag hetzelfde is; voorstellen maken voor de 
klant, regelen van fotoshoots, bestelrondes opstarten, nieuwe collectie/artikelen bedenken en uitwerken met de afdeling 
Product Management en Styling. De Project Managers zijn het eerste aanspreekpunt voor de klant en zorgen dat alles 
zowel intern als extern in goede banen wordt geleid. 

De stagiair(e) draagt hier een steentje aan bij en rapporteert direct 
aan de Project Manager. Hierbij word je natuurlijk goed begeleid en 
ondersteund. Een greep uit de diverse werkzaamheden: 

• ondersteunen van de Project Managers bij hun dagelijkse 
werkzaamheden 
• inkoop voorraadartikelen bij leveranciers
• doorpassen op locatie klant
• bezoeken van leveranciers en partners 
• onderhouden webshops 
• meehelpen op onze servicedesk afdeling (mails, telefoon 
beantwoorden, pakketten verzendklaar maken etc) 
• logistieke ondersteuning. 


