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STAGELOPEN BIJ ZAKENWIJZER 

 
Ben jij ambitieus? Wil je veel leren en ben je opzoek naar een uitdagend bedrijf om stage te 
lopen? Dan ben je bij Zakenwijzer aan het juiste adres! Onze groeiende organisatie is 
namelijk continu opzoek naar jong talent! 
 
Wie zijn wij?  
Zakenwijzer is een groeiend en dynamisch organisatieadviesbureau met een breed 
dienstenpakket op het gebied van MENS & GEDRAG. Wij geloven dat mensen het verschil 
maken in organisaties! Onze diensten zijn onderverdeeld in 7 afdelingen: 

• BEDRIJF HR & organisatieadvies  I  verandertrajecten 
• GROEI training & coaching  I  talententesten 
• MENS werving & selectie  I  detachering 
• ARBO gezondheid & verzuim  I  arbodienst 
• RECHT arbeidsrecht  I  ondernemingsrecht 
• CIJFERS financieel  I  fiscaal Financiële diensten 
• PROCES officemanagement  

Wat zoeken wij? 
Wij zijn structureel op zoek naar (HBO) stagiaires voor de volgende opleidingen: 

• Commerciële economie, Marketing, Cross mediale communicatie 
• MER & HRM 
• Officemanagement, Business IT & Management 

 
Wat moet je minimaal in huis hebben? 
Zakenwijzer heeft een eigen trainingsbureau. Wij kunnen jou dus enorm veel leren! Maar de 
onderstaande zaken moet je minimaal al in huis hebben voor je bij ons binnenkomt. 

• Passie & enthousiasme zijn woorden die kenmerkend zijn voor jou  
• Je bent proactief ingesteld en neemt snel initiatief 
• Je bent communicatief sterk en goed aan de telefoon 
• Je bent iemand die wilt gaan voor het beste. ‘Gewoon goed’ is niet voldoende voor 

jou. 
• Je bent leergierig en ambitieus. 

 
Wat bieden wij jou? 
Je wordt onderdeel van ons enthousiaste team. Je krijgt een eigen werkplek op ons nieuwe 
moderne kantoor in Ridderkerk. De sfeer is informeel, maar uitdagend. Uiteraard krijg je 
persoonlijke begeleiding. Daarnaast werk je vooral zelfstandig en krijg je veel eigen 
verantwoordelijkheid en vrijheid. 
 
Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV met een uitdagende motivatiebrief naar ons toe en 
verkoop jezelf! Je kunt deze mailen naar judithdejong@zakenwijzer.nl. Heb je gerichte 
vragen? Dan is het ook mogelijk om eerst even te bellen via 088-5056000. Je kunt vragen 
naar Judith de Jong.
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