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BTW NL: 8051.49.260 B01 
IBAN: NL 85 FVLB 022 659 59 19 
BIC/SWIFT: FVL BNL 22 

Toermalijnstraat 18 B 
1812 RL Alkmaar 
The Netherlands 

T. +31 (0)72 541 0390 
E. info@simsupplychain.com 
W. www.simsupplychain.com 

 

 

Over SIM 

Supply Chain Information Management (SIM) is een dynamisch bedrijf met als doel de sustainability 
risico’s in de supply chains van bedrijven in kaart te brengen, te visualiseren en te begrijpen. SIM is 
een servicegerichte kennisdeler met een ondersteunende software tool. SIM verzekert dat de 
klanten weten waar hun producten vandaan komen, onder welke omstandigheden deze zijn 
geproduceerd en welke ingrediënten of componenten deze bevatten. SIM helpt bedrijven om hun 
supply chain risico’s real-time te managen en te verbeteren op het gebied van productveiligheid, 
kwaliteit, social compliance en milieurisico’s. We werken al samen met grote bedrijven als Ahold, 
Jumbo, Maxeda, Superunie en Sligro.   

Sustainability is de core focus van SIM. Kom jij ons team versterken?  

Wij zoeken een Sales Stagiair(e)  

Jouw werkzaamheden 

Als Sales Stagiair(e) word je intensief betrokken bij het salesproces van SIM en krijg je bovendien de 
kans je eigen sales skills te ontwikkelen door bedrijven te benaderen. We leren je meer over de beste 
manieren van online en real-time communiceren, werken met een CRM systeem, sales in de praktijk 
(je sluit aan bij afspraken) en het bijhouden van relevante informatie over onze markt. De positie is 
hands on en je zal werken met de Manager Business Development van SIM.  

Je bent verzekerd van goede en intensieve begeleiding in een open en gezellige omgeving.  

Jouw profiel 

 Je bent gemotiveerd en ambitieus 

 Je staat er voor open om veel te leren en ontwikkelen 

 Je bent sterk in je communicatie en past je gemakkelijk aan in verschillende situaties 

 Je bent nieuwsgierig  

 Je houdt van innovatie en hebt een hart voor sustainability 

 Je bent niet bang om op mensen af te stappen 

 Je bent goed in je talen en spreekt vloeiend Engels 

Specificaties 

Locatie kantoor: Alkmaar 
Fulltime positie (40 uur per week) 
Stagevergoeding: 350 euro per maand 
Startdatum: vanaf februari 2018 
Soort stage: afstudeer- of meewerkstage 

 

 

VACATURE SALES STAGIAIR(E) 
 


