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STAGE | Internationalisering  

Functie (Graduate) Research Intern 

Opleiding HBO 

Locatie Leusden (Utrecht, Midden Nederland) 

Dienstverband en uren  Stage, 3 of 4 dagen per week  

Stageduur In overleg, start september 2021 

Type stage Afstudeer- of meewerkstage, min. 20 weken 

Stagevergoeding Ja 

Omschrijving 

Consignium bestaat uit een team van enthousiaste consultants met verschillende specialismen 

die elkaar versterken. Bij ieder project en iedere dienst die wij verlenen zorgen voor een optimaal 

resultaat, enerzijds door onze deskundigheid en anderzijds door het prettige contact met onze 

klanten. Juist door net iets meer te geven op de inhoud én op de relatie zorgen voor impact.  

Doordat we groeien en ambitie hebben om buiten Nederland onze vleugels uit te slaan zijn we 

op zoek naar een stagiair die voor ons wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot 

internationalisering van ons bedrijf. Welke landen zijn interessant voor ons? Welke kansen en 

welke risico’s zijn er? Onderzoek, adviseer en stel businessplannen op voor die landen. Sluiten 

onze tarieven aan op lokale markten? Doe een concurrentieanalyse en hoe zit het met wet- en 

regelgeving, BTW en privacy? 

 

Kortom een leuke research opdracht waar je aan kan bijdragen! 

Gewenst profiel 

- HBO opleiding in de richting van International Business en/of Commerciële Economie 

- Op zoek naar een afstudeer-of meewerkstage per september 2021 

- Een proactieve, resultaatgerichte houding 

- Hands-on en ondernemende mentaliteit 

- Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal 

- Oplossingsgerichtheid, zorgvuldigheid en accuraatheid zit in jouw DNA. 

Wat bieden wij 

- Een uitdagende en creatieve leeromgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheid 

- Een informele werkomgeving met leuke collega's 

- Een coach en buddy die je tijdens jouw stage begeleiden 

- Inzicht in en leren van projecten in het bedrijfsleven 

- Stagevergoeding 



 

Consignium B.V.   •   Larikslaan 14, 3833 AM Leusden   •   035 – 879 56 48   •   www.consignium.nl   •  info@consignium.nl  

- De exacte invulling zal i.o.m. de student(e) worden vastgesteld op basis van noodzaak van 

de projecten, interesse en vaardigheden 

 
Info over procedure, nadere info opvragen, contactgegevens  

 

Jouw sollicitatie kun je richten aan Robert van Asch rhavanasch@consignium.nl    

 

Voorwaarden indiensttreding : 

 

• Verklaring omtrent gedrag (optioneel) 
• Navragen van referenties  
• Geheimhoudingsverklaring  
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