HBO AFSTUDEEROPDRACHT DISTRIBUTIEONDERZOEK EUROPA
Ben jij eigenlijk liever op het sportveld dan in collegebanken? Wil jij tijdens
jouw afstudeeropdracht ervaren hoe het is om je analyses vertaald te zien
worden in concrete acties? En ook nog praktische ervaring op doen bij een
organisatie in innovatief sportmaterieel? Dan hebben wij een mooie
afstudeeropdracht voor jou.
Bij SPORTSVIEW stellen we talentontwikkeling in de sport door middel van
videoanalyse centraal. We willen daarom met onze producten en diensten
perfect aansluiten bij de wensen en voorkeuren van sportclubs die aan de
slag willen met videoanalyse, ook in Europa. Wij zijn op zoek naar een
doortastende afstudeerder om het niveau van onze marketing intelligence &
marktanalyse te verbeteren d.m.v. een distributieonderzoek. Denk hierbij aan
het onderzoeken wie onze distributeurs kunnen zijn in Europa, wie de klanten
van deze distributeurs zijn en welke type producten en dienstverlening zij
aanbieden. Al met al een uitdagende afstudeeropdracht waar veel van je
gevraagd wordt en waar je veel van kan leren. Dit is zeker geen
afstudeeropdracht waarbij je tijd hebt om je te vervelen of om op Instagram
te zitten. ;-)

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•

Als afstudeerder volg je een bachelor of master opleiding in een
kwantitatieve richting, zoals International Business, Marketing, Business
Intelligence of Sales.
Je hebt kennis van het Microsoft Office pakket en internet.
Je kunt creatief denken, bent ambitieus en ziet graag resultaat van het
werk dat je verricht.
Je bent zorgvuldig en neemt graag initiatief, waardoor je goed
zelfstandig en in projectverband kunt werken.
Communicatief ben je sterk en daardoor kun je je standpunt zowel
mondeling als op papier goed overbrengen. Zowel in Nederlandse als
Engelse taal.

Wat bieden wij?
•
•
•

Uitdagende functie binnen een dynamisch werkomgeving in De
Gruyter Fabriek in Den Bosch
Informele werksfeer
Bijdrage kunnen leveren aan het succes en de groei van het bedrijf!

Interesse?
Krijg je energie van deze afstudeeropdracht, neem dan contact op met
Daniella Vrijhof via 06 46287825 of daniella@sportsview.nl. Ook voor
aanvullende informatie kan je bij Daniella terecht. Check ook
www.sportsview.nl.

