DMP zoekt een:

Stagiair Customer Success

DataManagement Professionals (DMP) is een hoogwaardig kennisbedrijf. We bieden onze klanten betrouwbare en
kosteneffectieve datamanagementoplossingen in binnen- en buitenland. DMP heeft vestigingen in Nederland, België,
Duitsland, Denemarken, Engeland en Spanje. We zijn op zoek naar een Stagiair Customer Success en het betreft een
functie van 24-40 uur per week (bespreekbaar) per week. De standplaats is in Zeist.
Wie zoeken we?
Wij zoeken een creatieve stagiair die verschillende afdelingen, zoals sales en marketing, ondersteunt. Daarnaast vinden we
eigenschappen als flexibiliteit, collegialiteit en gedrevenheid zeer belangrijk. Er is binnen de stage veel ruimte voor eigen
initiatief. Je wordt tijdens je stage begeleid door een accountmanager en marketing manager uit het team.
Verder:
•
Zit je in de eindfase van een commerciële studie (HBO of WO)
•
Heb je interesse in sales en marketing
•
Kan je goed organiseren en plannen
Jouw rol:
Tijdens deze veelzijdige stage werk je nauw samen met verschillende teams. Je ondersteunt bij de invulling en uitrol van
een aantal projecten, zoals:
•
Het opzetten en uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek
•
In kaart brengen van communicatiemomenten tussen DMP en haar klanten
•
Uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek vertalen naar aanbevelingen voor de organisatie
•
Het initiëren en assisteren bij het opstellen en uitvoeren van marketingcampagnes
•
Assisteren bij de voorbereiding van beurzen en evenementen
Daarnaast ondersteun je het team bij diverse voorkomende verkoop- en marketing-gerelateerde werkzaamheden.
Wat vragen wij:
•
Uitstekende communicatieve vaardigheden en een positieve instelling
•
Creativiteit en gedrevenheid
•
Kan zelfstandig werken maar werkt ook graag in een team
•
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels

Kennis van de Storage en Back-up markt, producten, of andere technische kennis is niet noodzakelijk .
Wat bieden wij:
DMP biedt intensieve begeleiding tijdens jouw stage en alle ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. We
werken elke dag hard aan het creëren van een collegiale, informele en prettige werkomgeving. Dat we hier aardig in
slagen, geeft het zeer lage verlooppercentage aan. Suggesties en ideeën van medewerkers worden serieus genomen. Wij
geloven namelijk dat een goede werksfeer begint bij een goed en open contact.
Over DMP
DMP is dé betrouwbare en transparante partner op het gebied van gegevensbeheer. Wij bieden een end-to-end-oplossing,
waarbij storage, beveiliging en beheer naadloos zijn geïntegreerd en perfect afgestemd op de organisatie van onze
klanten. De oplossingen van DMP zijn gebaseerd op drie pijlers:
1.
2.
3.

Store: een high-performance storage-hardware, gecombineerd met gebruiksvriendelijke software.
Protect: oplossingen voor back-up, archivering en disaster recovery dit kan op locatie, volledig in de cloud of hybride.
Manage: professioneel advies over databeheer, analytics en beheer op afstand van data en applicaties.

Meer weten over deze vacature? Bel met 06-21391018, of stuur een e-mail: lhofland@dm-p.com . Meer informatie over
DMP vind je op onze website: www.dm-p.com.
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