
 
Stagiair Bedrijfsauto’s  

PSA Peugeot Citroën Nederland 
 
 
Ben jij op zoek naar een stage waarin je te maken krijgt met alle facetten van 
Bedrijfsauto’s verkoop en ben je niet bang om initiatief te nemen? Lees dan snel 
verder!  
 
 
PSA Peugeot Citroen Nederland is de importeur van zowel Peugeot als Citroën en DS 
Automobiles en staat haar dealers bij met sales- en marketingactiviteiten. Het kantoor is 
gevestigd in Amsterdam Zuidoost.  
 
Wij zijn op zoek naar een proactieve stagiair die per september 2017 beschikbaar is voor 
een fulltime meeloopstage voor de duur van 5-6 maanden op de afdeling Sales Peugeot. 
 
 
Wat ga jij doen? 

• Je organiseert en coördineert bedrijfsautoshows en evenementen  
• Je draagt bij aan de ontwikkeling van verkoopacties op bedrijfsauto’s en rapportages 
• Je analyseert de markt en de concurrentie 
• Je onderhoudt contact met dealers en toeleveranciers 
• Je draagt bij aan de ontwikkeling van verschillende marketing activiteiten 

 
 
Wat kan je van ons verwachten? 

• Een goede stagevergoeding van € 400,- per maand 
• Mogelijkheid voor een schoolonderzoek of -opdracht 
• Genoeg mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen  
• Elke dag is anders, verveling is niet welkom bij PSA! 
• Ruimte voor eigen invullingen aan de stage 

 
 

Wat zoeken wij in jou? 
• Je volgt een Sales of Marketing gerelateerde opleiding op HBO-niveau 
• Je hebt uitstekende beheersing in woord en geschrift van het Nederlands en Engels 

(kennis van de Franse taal is leuke bonus) 
• Je bent niet bang om initiatief te nemen  
• Je bent klant- en resultaatgericht  
• Je bent al bekend met belangrijke B2B verkoop facetten 

 
 
Interesse? 
Ben jij de person of the job die wij zoeken en herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Aarzel 
dan niet en stuur je motivatiebrief met actueel CV naar psanl-career@mpsa.com onder 
vermelding van Sollicitatie Stagiair Bedrijfsauto’s. 
 
Heb je aan de hand van deze vacature nog vragen? Stuur je vragen naar bovenstaand emailadres, wij 
beantwoorden je vragen graag! 


