
Stage bij ParcelParcel 
Afdelingen: Support, Sales en Finance 

 

Ben jij opzoek naar een leuke stage in Naarden waar je veel 

kan leren en lachen? Kom dan stage lopen bij ParcelParcel! 

Wat maakt de stage bij ParcelParcel zo leuk? Bij ParcelParcel 

werken alleen maar jonge mensen die elke dag samen gaan 

voor ons gezamenlijke doel: het groter en beter maken van ons 

bedrijf!  

 

Benieuwd naar de ervaringen van onze ex-stagiairs? Check hier hun verhalen! 

Meewerk- en onderzoekstage 

 

Volg je op dit moment een HBO-opleiding en ben je op zoek naar een leuke stage? Dan zoeken wij jou!  

 

Wij zoeken leuke jongens en meiden voor een stageperiode van 4-6 maanden (in overleg andere periodes 

bespreekbaar). Onder begeleiding van onze professionals werk je mee binnen ons bedrijf. Binnen onze 

organisatie is naast humor ook ruimte voor hard werken. ;-) Verder hebben wij een platte 

organisatiestructuur waarbij iedereen een steentje bijdraagt aan de verdere groei en ontwikkeling van ons 

bedrijf. Tijdens de eerste weken van je stage zullen wij je wegwijs maken in de hedendaagse wereld van de 

online logistieke dienstverlening.  

 

Wij hebben stageplekken beschikbaar op de volgende afdelingen: 

 

Support/Sales:  

Op onze Support-afdeling heb 

je veel contact met onze 

klanten die allerlei vragen 

hebben over hun zendingen.  

 

Marketing: 

Je houdt je op deze afdeling  

o.a. bezig met online 

marketing, SEA/SEO, blogs en 

Social Media. 

 

Finance:  

Op de finance-afdeling ben je 

verantwoordelijk voor de 

dagelijkse verwerking van 

onze administratie.  

 

Wat bieden wij? 

 Goede en professionele begeleiding 

 Gratis lunch aan de grote picknick tafel 

 Een stage vergoeding 

 Een leuke en jonge leeromgeving binnen een snel groeiend en hip bedrijf 

 Bij talent of interesse is er altijd ruimte te blijven na je stage 

 Wij zijn goed bereikbaar via OV en per auto. Gevestigd langs de A1 te Naarden.  

 

Denk jij een aanvulling te zijn voor ons team en zoek je een leuke stage bij een jong online bedrijf, reageer 

dan direct!  

Mail je CV en motivatie naar Carlos de Vos (carlos@parcelparcel.com). 

 

Publicatiedatum: 25-5-2016 

 

 

https://www.parcelparcel.com/nl_NL/ervaringen-stagiairs/

