Suzuki is op zoek naar een communicatieve
stagiair m/v (ft)
Voor zijn Trainingcentre

Wat ga je doen:
•

•
•

•

•

Ondersteuning bieden in de ontwikkeling
van lesmateriaal en training voor
automotive, motor en marine.
Het assisteren bij- en zelfstandige
uitvoer van technische trainingen.
(Afstudeer) Onderzoek uitvoeren met
een gezamenlijk vast te stellen
vraagstelling.
Gezamenlijk met de bedrijfscoach de
opleidingstaken vervullen welke behoren
bij de stageperiode.
Het assisteren bij de dagelijkse
werkzaamheden van het Trainingcentre.

Wat vragen wij:
•
•
•
•
•
•

studerend aan de PTH; studierichting
Automotive Education
enthousiasme en gedrevenheid
in staat zijn in teamverband goed te
kunnen functioneren
communicatief vaardig
goede beheersing van de Engelste taal
ervaring in de automotive is een pré

Waarom wil jij graag bij Suzuki stage lopen:
•

•
•
•

Omdat wij het meest betrokken auto,
motorfiets en marine merk van
Nederland zijn.
Omdat wij initiatief waarderen.
Omdat wij Nederland aan het veroveren
zijn.
Omdat jij van een uitdaging houdt.

Wat bieden wij:
Wij bieden een zeer leerzame en afwisselende
stage in een prettige werkkring binnen een team
van enthousiaste specialisten. Bovendien bieden
wij een goede stagevergoeding en
reiskostenvergoeding.

Ben je enthousiast geworden?
Mail dan jouw sollicitatie met een curriculum
vitae naar vacature@nimag.nl t.a.v. Marian van
der Weele, afdeling HRM.
Voor nadere informatie over de inhoud van deze
functie kun je contact opnemen met Diederik
Hagen via 0347-349795 of d.hagen@nimag.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

BV NIMAG maakt deel uit van de Louwman Group, is opgericht in 1935 en kent een rijke historie. Onze kernactiviteiten bestaan uit de import en het
distribueren van auto’s, motorfietsen, atv’s en buitenboordmotoren van het Japanse kwaliteitsmerk Suzuki. Met zo’n 75 gemotiveerde en goed
opgeleide specialisten en een lokaal gewortelde en betrokken dealerorganisatie streven we naar het behalen van ambitieuze doelstellingen.

