GEZOCHT: STAGIAIR BUSINESS DEVELOPMENT BIJ PTTHEE
-

4 of 5 dagen per week
Duur stage: 6 maanden
Startdatum: zo snel mogelijk
Locatie: regio Amsterdam

OVER PTTHEE
Wij verkopen kruidenthee die Nederlandse biodiversiteit herstelt. Ieder kopje van onze
kruidenthee draagt direct bij aan herstel van het Nederlands landschap. Hoe meer mensen kiezen voor ptthee, hoe meer kruiden wij kunnen inzaaien bij boeren. Kruiden en
bloemen zijn de basis voor het behoud van 🐝-en, vlinders en andere insecten in Nederland. Uiteindelijk maken we van deze kruiden Nederlandse kruidenthee. Zo herstellen
wij samen met onze klanten Nederlandse biodiversiteit.
Voor meer informatie over het ontstaan van ptthee en onze visie erachter, zie dit filmpje
waar Matthijs meer vertelt over wat en waarom we dit doen.
Lijkt het je gaaf om aan onze missie mee te werken en een tijdje onderdeel te zijn van
ons team? Lees dan snel verder over jouw mogelijk rol.
ptthee is een jong bedrijf. Samen met de oprichters - Daan van Diepen en Matthijs Westerwoudt - en een andere stagiair krijg jij een unieke kans om mee te bouwen aan onze
start-up. We werken al met grote klanten zoals de ASN Bank en komen in de media zoals
de Telegraaf of Editie NL. Omdat we zo’n jong bedrijf zijn krijg je direct diverse verantwoordelijkheden. Zo krijg jij de kans om je snel te ontwikkelen.
WAT GA JE DAN DOEN BIJ PTTHEE?
Je krijgt als stagiair een commerciële rol. Veel kantoren, horecazaken en cateraars zijn
geïnteresseerd in de producten van ptthee. Deze willen allemaal aandacht om goed te
begrijpen wat we doen en hoe zij het beste onze thee kunnen serveren. Jij gaat het team
ondersteunen om zoveel mogelijk kantoren, horecazaken en cateraars te vinden, te vertellen over ons en uiteindelijk blij te maken met ptthee.
Je tijd bij ptthee ziet er ongeveer zo uit:
-

20% - zoeken naar potentieel geïnteresseerde zakelijke klanten (leads) voor
ptthee
20% - contact opnemen met geïnteresseerde zakelijke klanten
30% - vragen beantwoorden en contact met zakelijke klanten onderhouden en
verwerken je alle informatie in ons CRM systeem

-

20% - hands-on ondersteuning en uiteraard tijd voor persoonlijke ontwikkeling in
het kader van je stage

EEN VOORBEELD VAN HOE JOUW WEEK ERUIT ZOU KUNNEN ZIEN:
Maandag

Dinsdag

09:00 –
11:00

Check-in
met het
team

Marktonderzoek doen voor
ptthee

11:00 –
12:30

Mailen met
de klanten
waar jij het
contact mee
hebt

12: 30 –
13:00
13:00 –
15:00

Donderdag

Vrijdag

Brainstorm
met het
team over
ideeën om
meer bedrijven naar de
CRM systeem
bijwerken en up website te
krijgen
to date maken

Check-in &
Coaching met
je aanspreekpunt

Verbeteren
van zakelijk
online bestel proces

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Langs bij
een horecazaak in Amsterdam

Mee naar een
meeting met
een grote klant

Uitwerken
van brainstorm en
eerste acties
ondernemen

Mee naar een
evenement
over duurzaamheid

Open voor
eigen
ideeën en
persoonlijke ontwikkeling

15:00 –
17:30

Woensdag

Open voor
eigen ideeën
en persoonlijke ontwikkeling

Follow-up zakelijke klanten

Wekelijkse
reflectie
met het
team

WAT BIEDEN WIJ JOU?
-

Een stagevergoeding van €200,- bruto per maand (voor 4 dagen per week) of
€250,- bruto per maand (voor 5 dagen per week).
Kans om mee te bouwen aan een duurzame start-up en te leren van de uitdagingen die horen bij zo’n bedrijf.
Leren over alle stappen die komen kijken bij het vinden en binnenhalen van zakelijke klanten.
Persoonlijke begeleiding/coaching.

WAT VRAGEN WE VAN JE VOOR EEN STAGE BIJ PTTHEE?
-

Je bent in de laatste fase van een commercieel gerichte opleiding op minimaal
hbo-niveau
Je hebt een commerciële en ondernemende instelling en hebt daarnaast voorliefde en affiniteit met natuur
Je krijgt energie van het werken in een start-up omgeving waar nog niet alles tot
in de puntjes geregeld is, maar juist nog geregeld en uitgezocht moet worden
Je kan goed zelfstandig werken en je hebt een ondernemende, pro-actieve instelling en houdt ervan verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen
Je bent in bezit van een studenten-OV of je woont in de buurt van Amsterdam (de
stage is exclusief reiskosten voor woon-werk verkeer)
Je hebt een eigen mobiel en laptop die je kan gebruiken voor de stage bij ptthee

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatie naar werkenbij@ptthee.nl
Graag lezen we in je motivatie terug wat jouw leerdoelen zijn voor je stage.

