GEZOCHT:

BUSINESS DEVELOPMENT STAGIAIR
(M/V)
Maak een vliegende start bij Testbirds!
Testbirds levert een breed scala aan testoplossingen, op basis van crowd- en cloudtechnologieën, met als doel
de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van software en digitale producten te optimaliseren. Met behulp
van 85 werknemers en 200.000 testers wereldwijd zijn we met succes deze snel groeiende internationale
markt aan het veroveren. Als je op zoek bent naar een dynamische start-up omgeving is deze baan voor jou!

Je functie

Je profiel

Binnen de Business Development Stage werk je aan
de ontwikkeling van Testbirds in de Nederlandse
markt. Daarin ondersteun je de verschillende
afdelingen zoals Sales, PR & Marketing en Crowd
Management. Met het Sales team werk je samen
om potentiele klanten te onderzoeken en plan je
afspraken voor deze verschillende klanten. Bij
marketing & PR liggen je taken bij het ondersteunen
van het opzetten van verschillende evenementen
(beurzen/conferenties). Daarnaast krijg je ook de
mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen in het
produceren van PR gerelateerde content voor
Testbirds. Verder ondersteun je het Crowd team
door je bezig te houden met de recruitment van
testers en het onderhouden van onze testerspool.
Naast al deze werkzaamheden krijg je natuurlijk ook
de ruimte om jouw stageopdracht uit te voeren
(wanneer van toepassing).

•

Je hebt creatieve ideeën, theoretische kennis en
praktische ervaring

•

Je weet je goed uit te drukken en hebt goede
organisatorische vaardigheden

•

Je hebt een goed begrip van de zakelijke markt in
Nederland

•

Je hebt interesse voor andere culturen en het
lijkt je leuk om in een internationale
werkomgeving aan de slag te gaan

•

Nederlands is je moedertaal en je spreekt
vloeiend Engels

Wij bieden onder andere…
•

Een uitdagende stage in een internationale werkomgeving in hartje Amsterdam

•

Een platte organisatiestructuur: je bent verantwoordelijk voor je eigen werk en je kunt je
eigen ideeën implementeren

•

De kans om bij Testbirds na je stage in dienst te treden (als werk student, voor een
scriptieopdracht of een full-time baan)

•

Een open werkcultuur, een team dat altijd voor elkaar klaar staat en samen succes viert
Overtuigd om bij ons team te komen?
Gebruik onze sollicitatiepagina om je CV en motivatiebrief bij ons achter te laten. Ook zouden
we graag je salarisverwachtingen en je mogelijke startdatum willen weten.
Jouw contactpersoon is Christine (jobs@testbirds.de).

