
GEZOCHT

STAGIAIRE
INKOPER

Ben jij een HBO student 
(Bedrijfskunde, International Business, Commerciële Economie etc.) 

en zoek je een meeloopstage in een dynamische, internationale en snelgroeiende organisatie? 
Wij hebben een leuke stageplek voor jou! 

Wij zijn wij?
Avec maakt creatieve producten voor winkelketens. 
Wij zijn gespecialiseerd in home deco, stationery, 
back to school, gifts, hobby, knutsel, party en wrap 
en trendartikelen. Wij leveren wereldwijd aan grote 
retailers. Opgericht in 1995 en nu met ca. 70 collega’s 
in Nederland en 20 in het buitenland. Wij maken unieke 
collecties onder private label, exclusief voor een klant. 
Wij lopen voorop met onze productontwikkeling, we zijn 
goed georganiseerd en zeer klantgericht.  
Daarom groeien wij snel, al vele jaren. Onze organisatie 
is open, informeel, professioneel, plat en met korte 
lijnen. Aan bedrijfspolitiek of vergaderen doen we niet. 
We ondernemen met een warm hart voor mens, dier en 
milieu. We zijn altijd fair naar elkaar. Er is veel ruimte 
voor ontwikkeling en ontplooiing. 

Wat ga je doen?
Avec begeleidt al jarenlang stagiaires, veelal met een 
commerciële of bedrijfskundige achtergrond en heeft 
hier goede ervaring mee. Wij bieden een combinatie 
van een meeloopstage op de inkoopafdeling en 
een relevante HBO-waardige opdracht. Op de 
inkoopafdeling werken 16 inkopers met een HBO 
of academische opleiding. Als stagiaire inkoop 
ondersteun je de inkoopafdeling en ga je bijvoorbeeld 
productfoto’s maken, prijzen opvragen, offertes maken, 

marktonderzoek doen en producten testen. Later in je 
stage ga je werken in Navision, waar je bijvoorbeeld 
inkoop- of verkooporders inzet.

Wat vragen wij?
Je vindt het leuk om in een internationale omgeving 
te werken. Je kunt goed organiseren en je bent een 
doener die bergen werk kan verzetten. Je schiet niet 
snel in de stress, ook niet als je 100 dingen tegelijk 
moet doen. Je bent een teamspeler en je beschikt over 
goede contactuele vaardigheden. Daarnaast spreek je 
prima Engels.

Wat bieden wij?
Wij weten hoe we stagiaires moeten begeleiden. Onze 
stagiaires krijgen een volwaardige plaats op onze 
inkoopafdeling. Omdat wij internationaal actief zijn en 
vanwege onze omvang, is Avec een organisatie waar 
je erg veel kunt leren. De stagevergoeding bedraagt € 
500,- bruto per maand. 

Interesse?
Ben je geïnteresseerd dan mag je  je CV met korte 
motivatiebrief mailen naar hr@avec.nl
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