
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn op zoek naar een date! 
Barst je van de energie en ben je op zoek naar een dynamische & informele stageplaats waarin je betrokken 
wordt bij allerlei aspecten zoals marketing, sales, klantenservice en administratie? Dan zijn wij het bedrijf dat bij 
je past! 
 
DNP Giftmanagers B.V. is al 20 jaar dé partner voor bedrijven die hun medewerkers willen verrassen, verbinden 
en vermaken met toffe cadeaus. Denk hierbij aan o.a. cadeaukaarten, -bonnen, -boxen en e-vouchers. Onze 
cadeauconcepten worden verkocht aan consumenten via bekende retailketens. Ook is de zakelijke markt een 
belangrijk verkoopkanaal. Hierin speelt onze kerstpropositie een grote rol. 
 
Vanuit ons sfeervolle kantoor in het centrum van Waalwijk bedienen wij onze klanten. De werksfeer is informeel 
met een klein en betrokken team. Wij zoeken een ambitieuze stagiair(e) die proactief is, graag veel wil leren en 
makkelijk communiceert. Bij DNP gaat hard werken hand in hand met humor en plezier. Zo vinden we het 
gezellig om ook na werktijd eens iets met elkaar te drinken. Leuk als jij daar ook blij van wordt!  
 
Dit ga je doen: 

• Zelfstandig beantwoorden van vragen van acceptanten van onze cadeaubonnen en cadeaukaarten 

(telefonisch en per mail). 

• Zelfstandig beantwoorden van vragen van consumenten (telefonisch en per mail). 

• Up-to-date houden van diverse websites. 

• Veelvuldig werken in ons CRM systeem en in de backsites van onze producten. 

• Het administratief opvoeren van nieuwe acceptanten van cadeaubonnen en cadeaukaarten. 

• Verkoopondersteuning van de sales afdeling. 

• Ondersteuning van de projectmanagers, zeker in aanloop naar de (enorm drukke) kerstperiode. 

 
Dit past bij jou: 

• Commercieel ingesteld 

• Ambitieus 

• Stressbestendig 

• Communicatief vaardig 

• Aanpakker 

• Pro-actief 

• Collegiaal 

• Enthousiast en gezellig 

 
Dit bieden wij: 

• Uitdagingen! 

• Ervaring opdoen bij een sales- & marketinggerichte organisatie 

• Mogelijkheid om je te ontwikkelen met de juiste begeleiding 

• En verder: energie, plezier, een gemoedelijk team en een grote mate van vertrouwen en vrijheid 

 
 
 


